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FEMERN BÆLTTUNNELEN
Den faste forbindelse mellem Skandinavien og Tyskland
Betingelser for brug

Betingelser for brug
Brugen af dette websted, som tilhører Femern Bælt A/S (Femern A/S), og
indholdet heraf sker under følgende betingelser, som accepteres ved at
bruge webstedet eller ved at registrere sig. Medmindre andet fremgår,
gælder disse betingelser for brug også alle fremtidige tilføjelser og ændret
materiale på webstedet. Der kan gælde yderligere betingelser for brug for
særligt materiale eller særlige funktioner som anført på webstedet.
Formålet med webstedet er at give informationer til offentligheden og
interessenter samt at føre en dialog om projektet den faste forbindelse over
Femern Bælt. Det har ikke til formål at markedsføre varer eller tjenester.
Brugen af webstedet og indholdet heraf er gratis. Webstedet må kun
anvendes til at indhente information om projektet den faste forbindelse over
Femern Bælt. Enhver kommerciel brug af indholdet på dette websted, bortset
fra presse og PRarbejde, kræver forudgående godkendelse fra Femern
A/S.
Ethvert indgreb, som forårsager skade på materialet på dette websted, er
forbudt og kan retsforfølges såvel strafferetligt som civilretligt.
Det er forbudt at udsende, tilvejebringe eller gøre tilgængeligt ethvert
krænkende, racistisk, pornografisk eller på anden måde usmageligt eller
ulovligt indhold, eller ethvert indhold, som er i strid med anerkendt praksis i
samfundet eller at bruge indholdet på dette websted til formål af denne art.
Overtrædelse kan medføre sletning og midlertidig eller permanent
udelukkelse samt afhjælpning ad rettens vej.
Brugeren giver Femern A/S en verdensomspændende, permanent, afgiftsfri,
ikkeeksklusiv brugsret til alt indsendt materiale, f.eks. tekster eller
fotografier, med ret til at tildele underlicenser. Femern A/S har f.eks. ret til at
bruge indsendt materiale til offentliggørelse og udsendelse til andre brugere.
Femern A/S har ikke pligt til at overvåge fremsendte eller lagrede
informationer eller til at undersøge omstændigheder, der måtte tyde på
ulovlig aktivitet.
Femern A/S kan til enhver tid gøre tilføjelser til og ændre materialet på
webstedet eller fjerne det uden forudgående varsel eller forklaring. Femern
A/S kan også midlertidigt begrænse adgangen til visse materialer eller til
hele webstedet, f.eks. på grund af kapacitetsbegrænsninger eller andre
tekniske årsager. Brug eller registrering medfører ingen som helst ret eller
særrettighed til noget materiale eller til fortsat tilgængelighed af noget
materiale.
Informationerne på webstedet er blevet udarbejdet med det formål at give
generelle informationer om projektet den faste forbindelse over Femern Bælt
til interessenter og offentligheden. Ethvert ansvar for informationernes og
dataenes nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed til et særligt brug
fraskrives.
Femern A/S anerkender og opfylder alle ufravigelige lovkrav for så vidt
angår ethvert anliggende, der vedrører oprettelse og drift af dette websted.
Femern A/S vil omgående, efter at være blevet gjort opmærksom på en fejl,
der overtræder et ufravigeligt lovkrav, rette denne og skadesløsholde
personer, som måtte have lidt skade, i det omfang det kræves i henhold til
den pågældende lov. Femern A/S fraskriver sig ethvert ansvar, som går ud
over kravene i de ufravigelige love.
Femern A/S forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse betingelser for
brug uden pligt til at give forudgående varsel eller forklaring.
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