
Dette website er ment som en introduktion til aktiviteterne i Genan Holding A/S, dets datterselskaber 
og associerede selskaber. Læs venligst denne ansvarsfraskrivelse igennem inden videre brug af dette website. 

Ved at gøre brug af dette site, accepterer man de vilkår og betingelser, som er opstillet i denne ansvarsfraskrivelse. 

OPHAVSRET
Det på dette website viste materiale må udelukkende 
downloades til personlig og ikke-kommerciel anvendelse 
– og under forudsætning af, at alle ophavsrettigheder, 
varemærkerettigheder og andre sådanne beskyttelser 
respekteres og ikke krænkes. Man må ikke – uden forudgående 
skriftlig tilladelse fra Genan Holding A/S – kopiere, reproducere, 
genskabe, uploade, poste, overføre eller på anden måde 
videregive indholdet af dette website til hverken offentlig eller 
kommerciel anvendelse eller kommunikation; - dette forbud 
omfatter også tekst, billeder, lyd og video.  

JURIDISK MEDDELELSE OG 
ANSVARSFRASKRIVELSE

VAREMÆRKER
De varemærker og logoer, der vises på dette website, tilhører Genan 
Holding A/S eller et af dets datterselskaber. Intet indhold på dette site 
kan tolkes, som om der – uden forudgående skriftlig tilladelse fra Genan 
Holding A/S – indirekte eller ved berettiget antagelse gives en licensret 
eller rettighed til at anvende de varemærker, der er vist på dette site. 

KOMMUNIKATION
Enhver kommentar eller andet materiale, der sendes til dette website 
eller på anden vis til Genan Holding A/S vedrørende dette website, vil 
blive behandlet som værende ikke-fortroligt og kan uden begrænsning 
og uden betaling anvendes af Genan Holding A/S – og vil efter 
modtagelse blive betragtet som Genan Holding A/S’s ejendom. 

ANSVARSFRASKRIVELSE
Dette website er oprettet i overensstemmelse med dansk ret. Der 
udvises rimelig omhu med at sikre, at indholdet på sitet er nøjagtigt og 
ajourført. Genan Holding A/S giver imidlertid ingen garantier for hverken 
nøjagtigheden, rækkefølgen, rettidigheden eller fuldstændigheden af 
indholdet på dette site – og forbeholder sig ret til uden forudgående 
varsel at gøre sitet utilgængeligt. Den information, der findes på dette 
site, er udelukkende ment som generel vejledning. 

Genan Holding A/S frasiger sig at have nogen form for kontrol over eller 
forbindelse til websites, som dette site måtte være linket til – ej heller 
står Genan Holding A/S inde for sådanne sites. 

Genan Holding A/S er ikke ansvarlig for noget tab, hverken direkte eller 
indirekte, det være tilfældigt eller som følge af adgang til, brug af eller 
fordi man forlader sig på indholdet af dette website eller sites, som dette 
site måtte være linket til – uanset om sådant indhold har været nøjagtigt 
eller fuldstændigt. Genan Holding A/S udbetaler ikke erstatning for 
hverken tab eller skade opstået pga. adgang til, brug af eller forladen sig 
på indholdet af dette website eller sites, som dette måtte være linket til 
– uanset om nogen kan straffes for sådant tab eller skade eller ej. 

Såvel denne ansvarsfraskrivelse som indholdet på dette website er 
udelukkende omfattet af dansk ret – uanset hvilke lovregler dansk ret 
måtte være i konflikt med. Enhver tvist, der måtte opstå på grund af 
eller i forhold til denne juridiske meddelelse og ansvarsfrasigelse, skal 
udelukkende afgøres af de danske retsinstanser i København, Danmark.
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