
Juridiske forhold

Velkommen til Laufen Bathrooms AGs hjemmeside. Læs følgende brugsbetingelser 
omhyggeligt, før du bruger denne hjemmeside.
Denne juridiske meddelelse indeholder betingelserne for adgang til og brug af 
www.laufen.com hjemmeside og   de forpligtelser, som udspringer af en sådan brug.

Intellektuelle ejendomsrettigheder:

Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til alle tekster, billeder, 
firmanavne, logoer, grafik, lyd, animationer og videoer samt indretningen af sådanne 
elementer, er forbeholdt Laufen Bathrooms AG.

Bemærk venligst, at billeder, logoer og produktkataloger indeholdt i denne hjemmeside 
kan være genstand for tredjeparts ophavsret.
Download eller udskrivning af oplysningerne fra denne hjemmeside er kun tilladt til privat, 
ikke-kommerciel brug. Enhver reproduktion, videregivelse, ændring, linkning eller brug af 
hjemmesiden til kommercielle formål er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra 
Laufen Bathrooms AG.

Brugeren accepterer at benytte indholdet af denne hjemmeside på en varsom, forsvarlig 
og lovlig måde, ikke at manipulere eller ignorere ophavsret og at afholde sig fra at bruge 
indhold og information indhentet via denne hjemmeside til kommercielle formål.

Fuldstændighed og rigtighed af oplysninger

Vi bestræber os på at holde denne hjemmeside ajourført og så vidt muligt levere korrekte 
og fuldstændige oplysninger. Vi påtager os dog intet ansvar for rigtigheden, 
fuldstændigheden eller egnetheden til bestemte formål af sådanne oplysninger.

Bemærk venligst, at der kan være oplysninger på vores hjemmeside, som vedrører 
produkter, programmer eller tjenester, der ikke er tilgængelige i alle lande. Der henvises til 
din lokale Laufen afdeling eller salgspartner for nærmere oplysninger om, hvilke produkter 
og tjenester der er tilgængelige i dit land.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtager os intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader, omkostninger, tab 
eller erstatningskrav, som måtte opstå ved adgang til eller brug af denne hjemmeside.

Desuden påtager Laufen Bathrooms AG sig ingen forpligtelser eller ansvar for eventuelle 
tab i forbindelse med virus, der kan inficere din computer efter anvendelse, programkørsel 
eller download af indhold fra denne hjemmeside. Download af indhold fra denne 
hjemmeside er helt for brugerens egen risiko.

Laufen Bathrooms AG påtager sig intet ansvar for opdateret, fejlfri og uafbrudt adgang til 
selskabets hjemmeside. Vi forbeholder os retten til når som helst at foretage ændringer til 
denne hjemmeside, eller midlertidigt at blokere og/eller slette indholdet på en hvilken som 
helst måde og uden forudgående varsel, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle 
konsekvenser, der kan opstå som følge af sådanne ændringer.



Beskyttelse af personlige oplysninger  

Indsamlede oplysninger
Laufen Bathrooms AG indsamler kun personlige oplysninger, som er specifikt og frivilligt 
givet af de besøgende. Sådanne oplysninger kan bestå af, men er ikke begrænset til, 
navn, titel, firmanavn, e-mailadresse og telefonnummer.

Derudover indsamler denne hjemmeside standard logoplysninger, herunder din IP-
adresse, browsertype og sprog, besøgstider og adresser på henvisende hjemmesider. Vi 
kan også bruge cookies til at sikre, at denne hjemmeside administreres bedst muligt, og til 
at gøre det nemmere at forbedre navigationen.

Hos Laufen Bathrooms AG forpligter vi os til at beskytte personlige oplysninger om dem, 
der bruger vores hjemmeside. Dine personlige oplysninger bliver behandlet med største 
omhu og med streng fortrolighed. Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til nogen 
tredjepart, med undtagelse af vores associerede selskaber.

Cookies
Cookies er små tekstfiler, der indeholder oplysninger, som gør det muligt at identificere 
tilbagevendende besøgende, udelukkende så længe dit besøg på vores hjemmesider 
varer. Cookies lagres på din computers harddisk og kan ikke forårsage nogen skade dér. 
Cookies på vores internetsider indeholder ikke nogen personlige data om dig.

Cookies kan spare dig for at skulle indtaste data mere end én gang, lette overførslen af 
specifikt indhold, og hjælpe os med at identificere, hvilke dele af vores online-tjenester, der
er særligt populære. Det gør os i stand til blandt andet at tilpasse vores hjemmeside bedre
til dine krav.

Du kan til enhver tid deaktivere brugen af cookies ved at ændre indstillingerne i din 
browser. Brug venligst hjælpefunktionerne i din browser til at finde ud af, hvordan du 
ændrer disse indstillinger.

Sociale medier
Alle personlige oplysninger, eller andre oplysninger, som du lægger ud på sociale medier, 
kan læses, indsamles og anvendes af andre brugere af det samme sociale medie, og vi 
har meget begrænset eller ingen kontrol over dem. Derfor er vi ikke ansvarlige for nogen 
anden brugers anvendelse, misbrug eller uberettiget tilegnelse af personlige oplysninger 
eller andre oplysninger, som du lægger ud på sociale medier.

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde links eller henvisninger til andre internetsider og kan 
åbnes via links fra andre hjemmesider, som Laufen Bathrooms AG ikke har nogen 
indflydelse på. Laufen Bathrooms AG påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden eller 
indholdet af sådanne andre hjemmesider og påtager sig heller intet ansvar for eventuelle 
skader eller konsekvenser, der kan opstå som følge af brugen af sådant indhold eller en 
sådan tilgængelighed. Eventuelle links til andre hjemmesider er udelukkende beregnet til 
at gøre denne hjemmeside mere brugervenlig.



Web tracking

Vi anvender web tracking til at finde ud af, hvor mange brugere der besøger vores 
hjemmeside og hvor ofte. Vi anvender ikke denne software til at indsamle individuelle 
personoplysninger eller individuelle IP-adresser. Dataene anvendes udelukkende i 
anonymiseret og sammenfattet form til statistiske formål og til at udvikle hjemmesiden.

Ændringer til disse vilkår og betingelser

Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre eller rette i disse vilkår og betingelser. 
Som bruger af denne hjemmeside er du bundet af sådanne ændringer og bør derfor 
jævnligt besøge denne side for at gennemgå de aktuelle vilkår og betingelser.

Lovvalg og værneting

Denne hjemmeside er underlagt dansk ret. Stedet for afgørelse af tvister og 
gennemførelse er vores lokale afdeling: Laufen Nordic Aps, Tømrervej 2, DK-4600 Køge.

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. 
Disse cookies giver en bedre ydeevne, forbedrer funktioner og muliggør visse 
funktionaliteter. Vores politik vedrørende cookies forklarer mere om cookies, og du kan 
ændre dine indstillinger når som helst. Ved fortsat at bruge vores hjemmeside accepterer 
du vores brug af cookies.



Cookie Origin Purpose
Own / 
Third 
Parties

Excluded / 
Not Excluded 
(from duty of 
information 
and consent)

Owner

adminhtml www.laufen-cleanet.com
Backend session 
maintaining access control

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

external_no
_cache

www.laufen-cleanet.com

A flag that indicates if 
caching is disabled. It’s 
purpose is to detect the 
state of the cache system

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

persistent_s
hopping_ca
rt

www.laufen-cleanet.com
The session key for 
persistent cart.

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

pollN www.laufen-cleanet.com
A poll ID that indicates if a 
vote has occurred.

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

frontend www.laufen-cleanet.com User id session control Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

Stf www.laufen-cleanet.com

If product links were sent to 
friends, stores the 
timestamps in the format: 
$timeStamp1, $timestamp2,
..., $timestampN.

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

guest-view www.laufen-cleanet.com
Allows guests to edit their 
orders.

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

USER_ALL
OWED_SAV
E_COOKIE

www.laufen-cleanet.com
Indicates if a customer is 
allowed to use cookies.

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

store www.laufen-cleanet.com
Store id control by market 
and country

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

currency_c
ode

www.laufen-cleanet.com
Local Currency control of 
Country

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

geoip_store
_code

www.laufen-cleanet.com
Geolocated country code 
control

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

cookielaw www.laufen-cleanet.com
Cookie Message Alert 
Control

Own Yes
Laufen 
Bathrooms 
AG

_utma
www.google.com/analyti
cs/

Distinguishes users and 
sessions..

From third
parties

No Google Inc.

_utmb
www.google.com/analyti
cs/

Determines new 
sessions/visits.

From third
parties

No Google Inc.

_utmc
www.google.com/analyti
cs/

Determines if the user was 
in a new session/visit.

From third
parties

No Google Inc.

_utmz
www.google.com/analyti
cs/

Stores the traffic source or 
campaign that explains how 
the user

From third
parties

No Google Inc.
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