
    

VISIONLINK® ASSET MANAGEMENT SERVICE  

Juridiske betingelser 

VisionLink®-tjenesten til porteføljestyring er en programbaseret tjeneste, der er produceret af VirtualSite 
Solutions LLC (i det følgende kaldet "VSS"), og som hostes og distribueres via dette websted af Trimble 
Inc (i det følgende kaldet "Trimble"). 

Ansvarsfraskrivelse.  Alt indhold og alle oplysninger på dette websted, herunder tekst, grafik, logoer, 
billeder, links og software, LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" OG ER UDELUKKENDE TÆNKT 
SOM EN SERVICE TIL FORHANDLERE OG SLUTBRUGERKUNDER AF VISIONLINK-TJENESTEN 
UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, 
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, IMPLICITTE GARANTIER FOR SALGBARHED, 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.  Hverken VSS 
eller Trimble påtager sig ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger eller andet webstedsindhold. og 
giver heller ikke nogen garanti om, at indholdet eller oplysningerne er ajourførte, at dette websted vil 
være tilgængeligt på et givent tidspunkt eller sted, at eventuelle mangler eller fejl vil blive rettet, eller at 
det er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Din brug af dette websted er på egen risiko. VSS og 
Trimble kan, når som helst og uden varsel, ændre indhold og oplysninger, og ændre de produkter eller 
tjenester, der er nævnt. Omtale af andre varer eller tjenesteydelser end dem, som tilhører VSS eller 
Trimble, er alene til orientering og udgør hverken en godkendelse eller en anbefaling. 

Brugerkommunikation.  Såfremt du vælger kontakte enden VSS eller Trimble med kommentarer, 
spørgsmål, forslag, ideer eller lignende i relation til dette websted eller de produkter og tjenester, der er 
tilgængelige via dette websted, accepterer du, at sådanne oplysninger vil blive betragtet som ikke-
fortrolige, at hverken VSS eller Trimble vil have en forpligtelse til at svare på dine henvendelser, og at de 
begge vil være berettiget til at gengive, bruge, videregive og distribuere oplysningerne til andre uden 
begrænsning (herunder udvikling, fremstilling og markedsføringsprodukter og -tjenester, hvori sådanne 
oplysninger indgår) uden at skulle vederlægge eller på anden vis kompensere dig eller nogen anden part.  

Beskyttelse af personlige oplysninger.  For at forstå Trimbles generelle databeskyttelsespolitik, bedes du 
gennemgå Trimbles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som til enhver tid kan tilgås fra 
startsiden på dette websted.  Yderligere betingelser for beskyttelse af personoplysninger og 
brugeroplysninger, der gælder for din brug af VisionLink-tjenesten er angivet i VisionLinks 
brugerbetingeser og slutbrugerlicensaftale, som til enhver tid kan tilgås fra startsiden på dette websted.    

Officielt sprog.  Det officielle sprog i denne meddelelse er engelsk. I forhold til en fortolkning eller i tilfælde 
af en konflikt mellem den engelske version og andre sprogversioner af meddelelsen, skal den 
engelsksprogede version lægges til grund. 
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