LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU
BRUGER DETTE SITE
Hvem vi er og hvordan du kontakter os
delltheftprotection.com,
completecare.thewg.com,
adptheftclaim.com,
completecare.eu.com er et websted, der drives af TWG Services Limited ("vi" eller "os").
Vi er registreret i England og Wales under firmanummer 1883565 og har vores hjemsted
på TWENTY Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Storbritannien.
Vores hovedkvarter har adressen The Aspen Building, Floor 2, Mitcheldean,
Gloucestershire, GL17 0AF. Vores CVR-nummer er GB896118291, Storbritannien.
Vi er reguleret af Financial Conduct Authority.
For at kontakte os, send venligst en e-mail til EU.DPO@thewarrantygroup.com eller ring
til vores kundeservicelinje på +44 (0)1594 863000.

Ved at bruge vores websted accepterer du disse vilkår
Ved at bruge vores websted, bekræfter du, at du accepterer disse vilkår for anvendelse,
og at du accepterer at overholde dem.
Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge vores hjemmeside.
Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår for fremtidig reference.

Der er andre betingelser, der muligvis gælder muligvis for dig
Disse vilkår for anvendelse henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for
din brug af vores hjemmeside:
•

Vores privatlivspolitik [INDSÆT SOM LINK TIL WEB-STEDETS PRIVACYPOLITIK],
som beskriver vilkårene for behandlingen af personlige oplysninger, vi indsamler fra
dig, eller som du giver os. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du denne
behandling, og du bekræfter at alle data, du har angivet, er korrekte.

•

Vores Cookie Policy [INDSÆT SOM LINK TIL COOKIE POLICY], som indeholder
oplysninger om cookies på vores hjemmeside.
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Vores site er kun for brugere i den Europæiske Union (EU)
Vores site henvender sig til personer bosat i EU. Vi garanterer ikke, at indhold
tilgængelige på eller via vores hjemmeside er egnet til brug eller tilgængeligt andre
steder.

Hvordan du kan bruge materiale på vores hjemmeside
Vi ejer eller har licens til alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores hjemmeside og
til materialet, der offentliggøres herpå. Disse værker er beskyttet af ophavsretlige love
og traktater over hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.
Du må udskrive kopier og hente uddrag af en eller flere sider fra vores websted til
personligt brug, og du må gøre andre i din organisation opmærksom på vores websteds
indhold.
Du må ikke på nogen måde ændre papir- eller digitale versioner af materiale, du har
udskrevet eller downloadet, og du må ikke bruge illustrationer, fotografier, video eller
lydsekvenser eller grafik separat fra dets ledsagende tekst.
Der skal altid refereres til vores status (og dennes tilhørende identificerede
bidragsydere) såsom forfatterne af vores hjemmesides indhold.
Du må ikke bruge nogen del af indholdet på vores websted til kommercielle formål, uden
at få en licens fra os eller vores licensgivere.
Hvis du udskriver, kopierer eller downloader en del af vores hjemmeside i strid med
disse brugsbetingelser, ophører din ret til at bruge vores websted straks, og du skal efter
eget valg returnere eller destruere eventuelle kopier af de materialer, du har lavet.

Vi er ikke ansvarlige for virus, og du må ikke videresende virus
Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computerprogrammer og platform for at få adgang til vores hjemmeside. Du bør bruge din egen
virusbeskyttelsessoftware.
Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at videresende virus, trojaner,
orme, ”logic bombs” eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk skadeligt.
Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores websted, den server, hvor vores
websted er gemt eller en hvilken som helst server, computer eller database, der er
forbundet til vores websted. Du må ikke angribe vores websted via et denial-of-service
angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb. Ved at overtræde denne
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bestemmelse begår du en lovovertrædelse i henhold til loven om misbrug af computere
fra 1990. Vi rapporterer sådanne overtrædelser til de relevante retslige myndigheder, og
vi samarbejder med disse myndigheder ved at dele din identitet med dem. I tilfælde af et
sådant brud vil din ret til at bruge vores hjemmeside ophøre med det samme.

Hvilke lands love gælder for eventuelle tvister?
Hvis du er forbruger, skal du være opmærksom på, at disse brugsbetingelser, deres
indhold og deres oprindelse er underlagt engelsk lov. Du og vi accepterer, at domstolene
i England og Wales har eksklusiv jurisdiktion. Hvis du er bosat i Nordirland, kan du også
anlægge sag i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du også anlægge
sag i Skotland.
Hvis du er en virksomhed, er disse vilkår for brug, deres indhold og deres oprindelse (og
eventuelle ikke-kontraktlige tvister eller krav) underlagt engelsk lov. Du og vi accepterer,
at domstolene i England og Wales har den eksklusive jurisdiktion.

Vores varemærker er registrerede
Warranty Group® og TWG Logo er britiske registrerede varemærker tilhørende The
Warranty Group, Inc. Du må ikke bruge dem uden vores godkendelse, medmindre de er
en del af materialet du bruger som tilladt under "Hvordan kan du bruge materiale på
vores hjemmeside”. Alle andre varemærker, der vises på dette websted tilhører deres
ejere og må ikke anvendes uden tilladelse.
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