
 

 

BRUGSVILKÅR 

Ikrafttrædelsesdato: 28. juli 2022 

1. Indledning 

Dette websted og eventuel mobilapplikation eller anden onlinetjeneste 

(“websted”), der drives af Brunswick Corporation. Disse brugsvilkår 

(“vilkårene”) gælder for brug af webstedet og eventuel anden kontrakt eller 

websted, der indarbejder disse vilkår ved henvisning. På hele webstedet 

henviser betegnelserne “Brunswick,” “vi,” “os” og “vores” til Brunswick 

Corporation og dets tilknyttede selskaber eller datterselskaber, sammen med 

deres direktører, ledere, medarbejdere, agenter, uafhængige kontrahenter og 

repræsentanter. Brunswick driver webstedet, herunder alle oplysninger, 

værktøjer, produkter, varer og tjenester, der er tilgængelige fra webstedet for 

enkeltpersoner til deres ikke-kommercielle brug og med forbehold for disse 

vilkår (individuelt, “du/dig”, “din” eller “bruger”, og samlet “du/dig” eller 

“brugere”). For at undgå tvivl skal betegnelsen “websted” (i) omfatte eventuelt 

websted, der ejes eller drives af Brunswick eller et tilknyttet Brunswick-

selskab eller datterselskab, der indarbejder disse vilkår ved henvisning 

(“tilknyttet Brunswick-selskabs websted"), og (ii) fortolkes som at det betyder 

dette websted eller eventuelt andet relevant tilknyttet Brunswick-selskabs 

websted, som du tilgår eller bruger. 

Disse vilkår træder i kraft pr. ikrafttrædelsesdatoen, som er identificeret 

ovenfor. Det at tilgå eller bruge webstedet betyder, at du accepterer disse vilkår 

uden begrænsning eller forbehold. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, bør du 

ikke tilgå eller bruge webstedet. Brunswick forbeholder sig retten til at ændre 

disse vilkår og webstedets indhold, herunder webstedets funktioner, 

tilgængelighed eller drift, til enhver tid efter vores eget skøn ved at 

offentliggøre det opdaterede eller ændrede indhold på webstedet. Alle sådanne 

ændringer træder i kraft øjeblikkeligt. Du accepterer at overvåge webstedet for 

eventuelle ændringer, der foretages derpå, og at din fortsatte brug af webstedet 

efter offentliggørelse af eventuelle ændringer angiver din forståelse og accept 

af sådanne ændringer. 

Yderligere eller anderledes vilkår kan være gældende for nogle produkter, 

tjenester eller dele af webstedet, såsom specifikke produktgarantier eller 



 

 

tjenestevilkår. De pågældende vilkår offentliggøres på det specifikke produkt 

eller på webstedet i forbindelse med det relevante tilbud, og har forrang i 

tilfælde af en uoverensstemmelse med disse vilkår for det pågældende produkt, 

tjeneste eller webstedsfunktion. 

Webstedet kan indeholde links til varer, tjenester eller indhold, som ikke er 

under vores kontrol, herunder tredjepartswebsteder, -apps, eller 

tredjepartsprodukter, der er tilgængelige for køb (“tredjepartsindhold”). Links 

til tredjepartsindholdet tilvejebringes kun som en bekvemmelighed. Brunswick 

er ikke ansvarlig for og fraskriver sig ethvert erstatningsansvar med hensyn til 

tredjepartsindholdet.  Tilvejebringelsen af et link udgør ikke en godkendelse 

eller anbefaling af tredjepartsindholdet af Brunswick.  Brug af 

tredjepartsindholdet er underlagt eventuelle relevante vilkår og betingelser, der 

er offentliggjort eller gjort tilgængelige på de linkede websteder eller apps og 

ikke disse vilkår.  Endelig tilbyder Brunswick produkter til salg af uafhængige 

forhandlere eller tredjepartsdetailhandlere, og købet af ethvert sådant produkt 

er underlagt vilkårene og betingelserne i den relevante salgs-, leasing- eller 

detailhandel-afbetalingskontrakt eller anden form for aftale, og ikke disse 

vilkår. 

2. Privatlivspolitik 

Vi har en privatlivspolitik (www.brunswick.com/privacy-policy), der gælder 

for webstedet. Den indeholder vigtige oplysninger om de måder, hvorpå vi 

indsamler, bruger og deler oplysninger om dig. Vi opfordrer dig til at læse den, 

så du forstår dine valg med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger. 

Vores privatlivspolitik anses for at være en del af disse vilkår. For at undgå 

tvivl vil enhver klage, tvist, krav eller procedure vedrørende vores 

privatlivspolitik eller med hensyn til, hvordan vi indsamler, behandler eller på 

anden måde bruger dine personoplysninger, blive løst og behandlet i 

overensstemmelse med disse vilkår. 

3. Evne til at acceptere brugsvilkår 

Du bekræfter, at du er over myndighedsalderen, kan indgå juridisk bindende 

aftaler i henhold til gældende lov, og er fuldt ud i stand og kompetent til at 

indgå vilkårene, betingelserne, forpligtelserne, bekræftelserne, erklæringerne 

og garantierne.  Du accepterer at overholde disse vilkår. 

http://www.brunswick.com/privacy-policy
http://www.brunswick.com/privacy-policy


 

 

4. Oplysningers rigtighed, fuldstændighed og rettidighed 

Selvom Brunswick gør kommercielt rimelige bestræbelser på at sikre, at alle 

oplysninger, der medtages på webstedet, er korrekte og rettidige, kan 

Brunswick ikke garantere rigtigheden, fuldstændigheden og rettidigheden af 

oplysningerne på webstedet. Brunswick påtager sig intet erstatningsansvar 

med hensyn til eventuelle unøjagtige, ufuldstændige eller utidige oplysninger, 

der medtages på webstedet.   

Brunswick hverken erklærer eller garanterer, at eventuelt produkt eller 

tjeneste, der nævnes på webstedet, aktuelt er tilgængeligt for salg eller i 

produktion eller er blevet testet til kommerciel brug. Uanset eventuelle 

oplysninger, der måtte blive fremlagt på webstedet, forbeholder Brunswick sig 

ret til uden forudgående varsel at ophøre med at levere eventuelle produkter 

eller tjenester, herunder modeller, dele, tilbehør og andre varer, eller til at 

ændre priser eller specifikationer for eventuelle fremtidige salg til enhver tid 

uden at pådrage sig eventuelt erstatningsansvar eller forpligtelser over for dig. 

Oplysninger på webstedet udgør ikke et bindende tilbud om at købe eller sælge 

eventuelle produkter eller tjenester, eller om at gøre eventuelle produkter eller 

tjenester tilgængelige i dit område. Brunswick erklærer eller garanterer heller 

ikke, at jobmuligheder, der vises eller nævnes på webstedet aktuelt er 

tilgængelige. Oplysninger på webstedet vedrørende ledige stillinger udgør ikke 

et bindende tilbud om ansættelse. 

5. Brug af webstedet og adfærdsstandarder 

Webstedet udgør en værdifuld immateriel ejendom tilhørende Brunswick.  Du 

accepterer, at du ikke vil misbruge webstedet eller dets indhold, og at du ikke 

vil gøre, eller forsøge at gøre, eller tilskynde eller hjælpe andre med at gøre, 

enhver af følgende: 

• Afbryde eller forstyrre webstedets normale drift og navigation eller 

webstedets tilgængelighed for andre brugere, 

• Omgå eventuelle foranstaltninger, som vi bruger til at begrænse adgang 

til webstedet eller eventuelt særligt indhold, der er tilgængeligt på 

webstedet, 



 

 

• Tilgå webstedet ved hjælp af enhver form for “robot”, “spider”, 

“scraper” eller andre automatiserede midler, medmindre det specifikt er 

autoriseret af os skriftligt, 

• Tilvejebringe eller bruge et falsk navn, e-mailadresse eller andre 

kontaktoplysninger, udgive dig for at være en anden person eller enhed, 

eller på anden måde give et misvisende billede af din identitet, 

tilhørsforhold eller oprindelsen af de materialer, du sender, 

• Vise webstedet eller ethvert af dets indhold “indrammet” eller på anden 

måde i forbindelse med eventuelt andet indhold eller varemærke, eller 

på nogen anden måde, som potentielt kunne berøve Brunswick for 

indtægt, eller fejlagtigt antyde et forhold mellem os og eventuel 

tredjepart, 

• Gøre eventuel kommerciel brug af webstedet eller dets indhold, herunder 

indsamling eller brug of oplysninger vedrørende vores produkttilbud, 

billeder, priser og salgsmængder, undtagen som vi specifikt måtte 

autorisere skriftligt, 

• Opretholde eventuelt link til webstedet fra eventuelt andet kommercielt 

websted end det autoriserede websted tilhørende en distributør af 

Brunswick-produkter, 

• Sende eventuelle virusser, spyware, adware eller anden skadelig kode, 

politiske kampagnemeddelelser, kædebreve, masse-mails eller enhver 

form for “spam” til eller gennem webstedet, 

• Adskille, dekompilere eller på anden måde foretage “reverse 

engineering” af eventuel software eller anden teknologi, der bruges i 

eller er tilgængelig gennem webstedet, 

• Bruge webstedet til at annoncere for eller markedsføre eventuelle andre 

varer eller tjenester end Brunswicks produkter og tjenester, 

• Bruge webstedet til at sende eller indsamle personoplysninger om 

brugere, 

• Bruge webstedet eller eventuelt indhold fra webstedet til at annoncere 

for, eller fremsætte en anmodning for, eventuel anden person, enhed eller 

sag, eller på anden måde konkurrere med os eller handle ulovligt eller 

ondsindet mod vores forretningsinteresser eller omdømme, 

• Bruge webstedet med henblik på at udnytte, skade eller forsøge at 

udnytte eller skade andre, 

• Deltage i eventuel anden adfærd, der begrænser eller hæmmer enhver 

persons brug eller nydelse af webstedet, eller som, efter vores skøn, kan 



 

 

skade Brunswick eller brugere af webstedet eller udsætte dem for 

erstatningsansvar, eller 

• Bruge webstedet på enhver måde, der overtræder eventuel gældende 

føderal, statslig, lokal eller international lov eller forordning (herunder, 

uden begrænsning, eventuel lov vedrørende eksport af data eller software 

til og fra USA eller andre lande). 

 

Hvis du overtræder dette afsnit, kan vi ophæve din adgang til webstedet, 

foretage andre afhjælpende handlinger og søge eventuelle 

misligholdelsesbeføjelser tilladt ved lov. Ophævelse af adgang til eller brug af 

webstedet fraviger eller påvirker ikke eventuel rettighed eller afhjælpning, som 

Brunswick måtte være berettiget til ved lov eller billighedsret. 

6. Konti: 

Webstedet kan give dig mulighed for at oprette en brugerkonto til at tilgå en 

vis funktionalitet, der leveres gennem webstedet (en “brugerkonto”). Dette 

afsnit, “Konti,” fastlægger yderligere vilkår, som gælder for brugerkonti. 

Du må kun oprette og have én brugerkonto for webstedet, og du må ikke bruge 

nogen anden persons brugerkonto. Brunswick kræver visse oplysninger, for at 

du kan oprette en brugerkonto. Vi kan anmode dig om at tilvejebringe andre 

oplysninger, som er valgfri. Når vi anmoder om oplysninger fra dig for at 

oprette en brugerkonto, skal du tilvejebringe rigtige og fuldstændige 

oplysninger for Brunswick. Du skal også opdatere din konto, når oplysninger, 

som du har tilvejebragt for os, ændrer sig. Dette kan du gøre enten gennem 

kontoafsnittet på det relevante websted eller ved at kontakte os på 

privacy@brunswick.com. Brunswick kan bruge de oplysninger, som du 

tilvejebringer, når du opretter en brugerkonto, som angivet i dets 

privatlivspolitik og andre bestemmelser i disse vilkår. 

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din brugerkontos 

autentificeringsoplysninger, såsom din kontos loginnavne og adgangskoder. 

Du må ikke tillade brug af din brugerkonto af andre end dig. Du accepterer 

ansvaret for alle aktiviteter og transaktioner, som forekommer under din 

brugerkonto. Hvis du har grund til at tro, at en uautoriseret person bruger eller 

har tilgået din brugerkonto, bedes du omgående kontakte os på 

mailto:privacy@brunswick.com
https://www.brunswick.com/privacy-policy


 

 

privacy@brunswick.com. Vi er ikke ansvarlige for eventuelt tab eller eventuel 

skade, som følger af uautoriseret brug af din brugerkonto. 

Du bemyndiger os til at bruge de kontaktoplysninger, som du tilvejebringer for 

os, til at kommunikere med dig om vores websted og produkter. Du accepterer, 

at alle aftaler, meddelelser, oplysninger og anden kommunikation, som vi 

leverer til dig elektronisk, herunder gennem opslag eller e-mail, tilfredsstiller 

eventuelt lovkrav om, at en sådan kommunikation skal være skriftlig. Du kan 

fravælge modtagelse af markedsføringsmails fra os ved at følge 

fravalgsinstruktionerne, der tilvejebringes af os i de pågældende e-mails. 

Vi forbeholder os ret til at opsige adgang til din brugerkonto til enhver tid uden 

varsel, af enhver årsag efter vores eget skøn, herunder men ikke begrænset til 

inaktivitet eller misbrug. Hvis adgangen til din brugerkonto opsiges, kan du 

miste adgang til eventuelle oplysninger, der opbevares i forbindelse med din 

brugerkonto, samt eventuelle kampagnemæssige kontokreditter og alle andre 

former for værdi, som måtte være forbundet med din brugerkonto. Efter 

opsigelse vil disse vilkår fortsætte med at gælde for enhver anden brug af 

webstedet, som du har tilladelse til at benytte dig af. 

Webstedet leverer forskellige mekanismer til at deaktivere eller slette din 

brugerkonto. For mange af vores websteder kan du logge ind på din 

brugerkonto og deaktivere eller slette din konto gennem kontoindstillingerne. 

I nogle tilfælde kan Brunswick beholde nogle af de tilknyttede 

kontooplysninger med henblik på rapportering eller myndighedskrav efter at 

en brugerkonto er blevet deaktiveret eller slettet. 

Bemærk, at hvis du har oprettet en brugerkonto hos os, og den samme 

brugerkonto kan tilgås enten gennem et websted eller gennem en mobilapp 

(f.eks. VesselView), vil sletning af mobilappen ikke slette din brugerkonto. Du 

skal besøge webstedet for at slette din brugerkonto, eller kontakte os på 

privacy@brunswick.com. 

For Ejerklub-brugerkonti skal du besøge Ejerklubbens websted og ændre dine 

indstillinger for at opsige en brugerkonto, eller sende en e-mail til 

privacy@brunswick.com, hvori du meddeler os, at du ønsker at deaktivere din 

konto og/eller ikke længere ejer den båd, som er tilknyttet din brugerkonto. 

mailto:privacy@brunswick.com
mailto:privacy@brunswick.com
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7. Fællesskabsfora og brugerindhold 

Webstedet kan give dig mulighed for at indsende kommentarer eller på anden 

måde sende eller udgive materiale gennem webstedet, herunder, men ikke 

begrænset til, produktanmeldelser, blogs, “Mit fællesskab”-afsnit, ejerklubber 

og Brunswicks officielle sociale mediekonti på Facebook eller Twitter (samlet 

benævnt “fællesskabsfora”). Oplysninger, som du tilvejebringer for os, ud over 

produktordrer og personoplysninger, benævnes “brugerindhold” i disse vilkår. 

Dette afsnit 7, “Fællesskabsfora og brugerindhold”, angiver yderligere vilkår, 

som gælder for brugerindhold. 

Du er eneansvarlig for eventuelt brugerindhold, som du indsender via 

webstedet, herunder et sådant brugerindholds lovlighed, pålidelighed, 

hensigtsmæssighed, originalitet, samt besiddelse af alle nødvendige rettigheder 

til at offentliggøre et sådant brugerindhold. Det er forbudt for dig at indsende 

eventuelt brugerindhold, som: (i) er falsk, svigagtigt, injurierende, 

ærekrænkende, uanstændigt, truende, krænker privatlivs- eller 

omtalerettigheder, krænker immaterielle ejendomsrettigheder, er misbrugende, 

ulovligt eller på anden måde anstødeligt, (ii) udgør eller opfordrer til en 

strafbar handling, krænker eventuel parts rettigheder eller på anden måde giver 

anledning til erstatningsansvar eller overtræder eventuel lov, eller (iii) 

overtræder bestemmelserne i Afsnit 5, “Brug af webstedet og 

adfærdsstandarder.” Når du indsender brugerindhold, erklærer og garanterer 

du, at du har ret til at tilvejebringe det for os, at det ikke overtræder ovenstående 

forbud, og at det ikke er unøjagtigt, falsk eller vildledende. 

Når du indsender brugerindhold, anerkender og accepterer du, at de 

profiloplysninger, som du tilvejebragte i forbindelse med din brugerkonto 

(f.eks. dit brugernavn), kan blive vist sammen med brugerindholdet. Du 

tildeler os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri, vedvarende, 

uigenkaldelig, fuldt overførbar og underlicenserbar licens til at bruge, gengive, 

skabe afledte værker af, distribuere, opføre, vise og på anden måde udnytte 

brugerindholdet, herunder dit brugernavn, via alle midler, der nu kendes eller 

herefter udvikles, og til ethvert formål, herunder til udvikling, fremstilling og 

markedsføring af produkter og i annoncering. Du accepterer, at (1) 

brugerindhold ikke leveres til os i fortrolighed, (2) der ikke er noget fortroligt 

forhold eller tillidsforhold mellem dig og os, og (3) du ingen forventning har 



 

 

om, at vi vil gennemgå, anerkende eller kompensere dig for brug af dit 

brugerindhold. 

For at undgå muligheden for misforståelser er det vores politik ikke at 

acceptere kreative idéer, produktdesign, forslag, forretningsplaner eller 

lignende materialer, der leveres som brugerindhold. Undlad venligst at levere 

alle sådanne materialer til os. Hvis du gør det alligevel, vil den umiddelbart 

forudgående bestemmelse finde anvendelse. 

Derudover har vi ret til at fjerne eller nægte at offentliggøre eventuelt 

brugerindhold til enhver tid af enhver årsag eller ingen årsag efter vores eget 

skøn, og til at foretage sådanne andre handlinger med hensyn til brugerindhold, 

som vi anser for nødvendige eller passende efter vores eget skøn, herunder hvis 

vi mener, at et sådant brugerindhold overtræder disse vilkår, krænker de 

immaterielle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder tilhørende enhver 

person eller enhed, truer den personlige sikkerhed af brugere af webstedet eller 

offentligheden, eller kan skabe erstatningsansvar for Brunswick. Du 

anerkender og accepterer, at vi har ret til at videregive din identitet eller andre 

oplysninger om dig til eventuel tredjepart, der hævder, at brugerindhold, der er 

offentliggjort af dig, krænker deres rettigheder, herunder deres immaterielle 

ejendomsrettigheder eller privatlivsrettigheder, og til at træffe passende 

juridiske foranstaltninger, herunder uden begrænsning, henvisning til 

retshåndhævende myndigheder.  Vi har den absolutte ret til at ophæve eller 

suspendere din adgang til hele eller en del af webstedet af enhver årsag, 

herunder uden begrænsning, for eventuel overtrædelse af disse vilkår. Uden at 

begrænse ovenstående har vi ret til at samarbejde fuldt ud med eventuelle 

retshåndhævende myndigheder eller retskendelser, der anmoder om eller 

pålægger os at afsløre identiteten af eller andre oplysninger om enhver person, 

der offentliggør materiale på eller gennem webstedet. DU FRITAGER 

HERMED OG SKADESLØSHOLDER BRUNSWICK OG DETS 

TILKNYTTEDE SELSKABER, LICENSTAGERE OG 

TJENESTEUDBYDERE FOR EVENTUELLE KRAV, DER FØLGER AF 

ENHVER HANDLING, DER FORETAGES AF BRUNSWICK ELLER 

ENHVER AF DE FØRNÆVNTE PARTER I FORBINDELSE MED DIT 

BRUGERINDHOLD, ELLER DER FORETAGES SOM FØLGE AF 

UNDERSØGELSER UDFØRT AF BRUNSWICK OG SÅDANNE PARTER 

ELLER RETSHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER. Vi kan dog ikke påtage 



 

 

os, og påtager os ikke, en forpligtelse til at gennemgå materiale, før det 

offentliggøres på webstedet, og vi kan ikke sikre hurtig fjernelse af stødende 

materiale, efter at det er blevet offentliggjort. Derfor påtager vi os intet 

erstatningsansvar for at foretage eventuel handling i forhold til 

brugerindholdet, som kan mindske skadeserstatninger i forbindelse dermed. Vi 

har intet erstatningsansvar eller ansvar over for nogen for udførelse eller 

manglende udførelse af aktiviteterne beskrevet i dette afsnit.  

8. Købs- og finansieringsoplysninger 

Finansieringsoplysninger. Webstedet kan give dig muligheder for at indtaste 

personoplysninger og indhente yderligere oplysninger om 

finansieringsmuligheder for nogle af vores produkter. 

Finansieringsoplysninger kan tilvejebringes af os eller af tredjeparter og er 

underlagt de pågældende yderligere vilkår, herunder, hvis relevant, 

tredjeparters politikker og vilkår. 

Hvis du ønsker at købe produkter, der beskrives på webstedet, vil du blive bedt 

om at tilvejebringe visse oplysninger, herunder men ikke begrænset til din 

leveringsadresse og kreditkort- eller andre betalingsoplysninger. Du 

accepterer, at alle oplysninger, som du tilvejebringer for os, er nøjagtige, 

aktuelle og fuldstændige. Du accepterer at betale alle gebyrer, der afholdes via 

din brugerkonto og/eller eventuelt kreditkort eller anden betalingsmekanisme, 

der er udstedt til dig, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle gældende 

skatter og forsendelses-, ekspeditions- og behandlingsgebyrer, hvis nogen, i 

forbindelse med sådanne køb og transaktioner. Vi debiterer dit kreditkort, når 

din vare er købt. Ordrer, der bestilles via kreditkort, der sendes til et andet sted 

end din faktureringsadresse, kan kræve yderligere bekræftelse. Alle 

pengetransaktioner på webstedet foretages i amerikanske dollars. 

Du har kun tilladelse til at købe produkter eller tjenester via webstedet til 

personlig brug og ikke til videresalg. Vi kan efter vores eget skøn afvise 

og/eller annullere enhver ordre, som vi mener kan føre til videresalg af 

produkter eller tjenester, der er bestilt fra os. Vi giver intet løfte om, at 

produkter og tjenester beskrevet på webstedet er passende eller tilgængelige til 

brug uden for USA. Det er forbudt at tilgå dette websted fra områder, hvor dets 

indhold er ulovligt. Det er dit ansvar at gøre dig bekendt med og overholde alle 



 

 

gældende love og forordninger med hensyn til køb, besiddelse og brug af 

ethvert produkt eller enhver tjeneste, der bestilles via webstedet. 

Vi forbeholder os ret til at nægte at behandle eller gennemføre enhver 

transaktion, og til at annullere enhver transaktion efter vores eget skøn. 

Webstedet bruger aktuelt tredjeparter til at behandle betalinger. Vores 

tredjepartsbetalingsbehandlere accepterer betalinger via forskellige kreditkort, 

som kan omfatte, men er ikke begrænset til: Visa, MasterCard, American 

Express og Discover, som beskrevet på den relevante betalingsskærm. 

Selvom vi kan bekræfte modtagelse og behandling af en ordre pr. e-mail, udgør 

en sådan bekræftelse ikke vores accept af din ordre. Vi kan ikke garantere, at 

alle varerne, der vises i din ordrebekræftelse, vil være på lager på det tidspunkt, 

hvor din ordre afsendes. Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere enhver 

ordre, helt eller delvist, til enhver tid før afsendelse. Hvis vi gør det, vil vi 

forsøge at underrette dig ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du 

tilvejebragte i forbindelse med din ordre. Du accepterer, at du ikke vil prøve at 

overskride angivne mængdebegrænsninger (undtagen, hvor det specifikt er 

angivet), overtræde vilkårene for eventuelt specifikt tilbud eller kampagne, 

eller afgive ordrer gennem webstedet, hvis vi har underrettet dig om, at det er 

forbudt for dig at afgive ordrer gennem webstedet. 

Produktbeskrivelser 

Vi bestræber os på at beskrive vores produkter så nøjagtigt som muligt på 

webstedet. Vi garanterer dog ikke, at produktbeskrivelserne eller andet indhold 

på dette websted er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfrie. 

Alle funktioner, indhold, specifikationer, størrelser, modeller og priser på 

produkter og tjenester, der er beskrevet eller afbildet på webstedet, er 

afhængige af tilgængelighed og kan ændre sig til enhver tid ved fjernelse af 

produktet eller offentliggørelse af en opdateret produktbeskrivelse på 

webstedet. Visse vægte, mål og lignende beskrivelser kan være omtrentlige og 

er kun angivet for bekvemmelighed. Emballage kan variere fra den, der vises.  

Alle produkter og tjenester er underlagt eventuelle produktspecifikke vilkår, 

der er offentliggjort på webstedet, herunder eventuelle produktgarantier, -

vilkår eller -begrænsninger, som er offentliggjort for det specifikke produkt. 



 

 

Forsendelsespolitikker 

Når du afgiver en ordre på en vare via webstedet, sendes varen til den adresse, 

som du angiver som “Forsendelsesadresse” under betalingsprocessen.  Vi 

bestræber os på at sende din ordre så hurtigt som muligt. Vores 

forsendelsesestimater er dog ikke garantier eller løfter om, at et produkt sendes 

på en bestemt dag eller modtages af dig inden for en bestemt periode. Den tid, 

det tager for dig at modtage et produkt, afhænger af, hvor lang tid det tager os 

at behandle din ordre, og hvor lang tid det tager fragtvirksomheden at levere 

ordren til dig, når først den er sendt.  I det omfang det angives under 

betalingsprocessen, pålægges din ordre et forsendelsesgebyr. 

Ekspresforsendelse kan også købes mod et ekstragebyr, som vises for dig på 

købstidspunktet. 

U.S. Postal Service leverer til postbokse, men denne metode kan forsinke din 

ordre. Bemærk, at forsendelsesmulighederne Næste hverdag og 2. hverdag 

ikke er tilgængelige for levering til postbokse. Vi sender dig e-mails med 

opdateringer om din ordrestatus, efterhånden som de bliver tilgængelige. Der 

kan gælde yderligere gebyrer for forsendelser til Alaska og Hawaii. 

Forsendelse til adresser uden for USA er tilgængelige på begrænset basis og 

kan være underlagt yderligere vilkår, gebyrer og restriktioner. Sådanne 

oplysninger tilvejebringes for dig under betalingsprocessen. Hvis du har 

eventuelle spørgsmål eller behøver yderligere oplysninger om forsendelse til 

adresser uden for USA, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i 

afsnittet “Sådan kontakter du os” nedenfor. 

Hvis et produkt bliver utilgængeligt mellem bestilling og behandling, 

annullerer vi din ordre og forsøger at underrette dig ved hjælp af de 

kontaktoplysninger, som du tilvejebragte i forbindelse med din ordre. 

Ejendomsret til produkter og risikoen for tab af eller skader på produkterne 

overføres til dig, når produkterne leveres til fragtvirksomheden. Du er 

ansvarlig for at indgive eventuelle krav til fragtvirksomheden for beskadigede 

og/eller mistede forsendelser.  

Rabatkoder, kampagner, lotterier og konkurrencer 



 

 

Fra tid til anden, efter vores eget skøn, kan vi tilbyde “rabatkoder”, 

“kampagnekoder”, “salgsfremmende koder” eller “tilbudskoder” gennem en 

række kampagneaktiviteter og salgsfremmende meddelelser (samlet benævnt 

heri som “tilbudskoder”), der kan indløses til et køb på webstedet. Sådanne 

tilbudskoder kan være underlagt visse undtagelser eller andre begrænsninger 

som bestemt og kommunikeret af os. Kun gyldige tilbudskoder leveret eller 

markedsført af Brunswick accepteres ved kassen. Hver tilbudskode kan ikke 

overdrages og er gyldig til engangsbrug på en vare (eller varer), som bestemt 

af os. Tilbudskoder kan ikke kombineres, og kunder er begrænset til brug af en 

enkelt tilbudskode pr. ordre. Ved onlinekøb skal koden indtastes i feltet 

“Anvend rabat” eller kuponfeltet inden kassen. Vi er ikke ansvarlige for 

mistede, stjålne eller beskadigede koder eller eventuel uautoriseret brug af 

koder. Tilbudskoder kan ikke indløses til kontanter eller eventuelle tilsvarende 

likvide midler; ingen erstatninger eller kreditter tilladt. Dollarværdien af 

eventuel tilbudskode kan ikke refunderes eller krediteres tilbage, hvis en del af 

eller alle varerne refunderes. Udløbsdatoer kan gælde for hver tilbudskode. 

Tilbudskoder er ugyldige, hvis de kopieres, overdrages, sælges, ombyttes eller 

udløber, og hvor forbudt. Anmodninger, der ikke overholder alle 

tilbudskodekrav, imødekommes ikke.  Kampagner kan ikke kombineres, 

medmindre vi specifikt angiver andet.  

I tillæg til tilbudskoder kan Brunswick fra tid til anden afholde lotterier og 

andre konkurrencer og kampagner (“lotterier”). Din berettigelse til at deltage 

i, såvel som din deltagelse i, alle sådanne lotterier, er underlagt det specifikke 

sæt vilkår og betingelser (“lotterireglerne”), der regulerer lotterierne, og disse 

skal gøres tilgængelige for gennemgang på tidspunktet for indsendelse af en 

tilmelding til lotterierne.  Ved at deltage i lotterierne accepterer du de gældende 

lotteriregler.  Brunswick kan tilbyde lotterier, som afvikles af eller tilbydes 

sammen med tredjeparter. Tredjeparterne kan pålægge sådanne lotterier 

yderligere eller andre vilkår. De relevante vilkår offentliggøres, hvor 

oplysningerne indsamles for at deltage i lotterierne. Hvis de andre vilkår er i 

strid med disse vilkår, vil de andre vilkår have forrang for den pågældende 

konkurrence eller lotteri. 

Returneringer. Returpolitikker er offentliggjort på webstedet. Vi forbeholder 

os ret til at afvise at udstede en refusion eller kredit og ret til at inddrive 

omkostningerne ved returlevering fra dig, hvis eventuelt produkt, som du 



 

 

returnerer (1) ikke er berettiget til returnering i henhold til den relevante 

returpolitik eller vilkårene for eventuelt specifikt tilbud eller kampagne, eller 

(2) viser sig at have lidt skade efter levering til dig som følge af at være blevet 

misbrugt af dig. Vi overtager først ejendomsretten til returnerede produkter 

efter at de ankommer og behandles på vores udpegede returlokationer. 

Returvilkår og -politikker kan variere. Se returpolitikken på webstedet for 

yderligere oplysninger. Hvis returvilkårene og -politikkerne på webstedet er 

forskellige fra, hvad der angives ovenfor i disse vilkår, er det de specifikke 

returneringsvilkår og -politikker, der er offentliggjort, der gælder. 

Forsendelse til vores detailkunder. Valgmuligheder for forsendelse og 

gældende gebyrer angives under bestillingsprocessen.  

9. Immateriel ejendom 

Alt indhold, der medtages på webstedet, herunder tekst, designs, grafik, 

varemærker, servicemærker, logoer, ikoner, billeder, lydklip, downloads, 

grænseflader og software, eventuel immateriel ejendom, der er i Brunswicks 

besiddelse, og udvalget og arrangementet af enhver af disse er den eksklusive 

ejendom tilhørende Brunswick, dets indholdsudbydere og relevante 

varemærkeejere, og er beskyttet af love om ophavsret, varemærke, og andre 

gældende love. Kopiering, download og/eller udskrivning af indhold, der 

medtages på webstedet, er kun til din personlige og ikke-kommercielle brug 

og er betinget af, at du ikke ændrer eller sletter eventuel meddelelse om 

ophavsret, varemærke, eller anden meddelelse om ejendomsrettigheder, som 

vises på indholdet. Eventuel anden brug af indhold, der indeholdes på eller som 

indhentes fra webstedet, herunder, men ikke begrænset til, ændring, 

distribution, transmission, udførelse, udsendelse, udgivelse, licensering, 

reverse engineering, overførsel eller salg af, eller skabelse af afledte værker 

fra, eventuelt indhold, der indhentes fra webstedet, er udtrykkeligt forbudt. 

Brunswick, dets indholdsudbydere og relevante varemærkeejere bevarer fuld 

og komplet ejendomsret til det indhold, der leveres på webstedet, herunder alle 

tilknyttede immaterielle rettigheder. Intet på webstedet skal fortolkes som 

indirekte tildeling af, berettiget forventning om, eller på anden måde, eventuel 

licens eller ret til at bruge eventuelt indhold, herunder eventuelt varemærke, 

logo eller servicemærke, der vises på webstedet, uden ejerens forudgående 

skriftlige tilladelse, undtagen som ellers beskrevet heri. Brunswick forbeholder 



 

 

sig alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt tildeles i og til webstedet og dets 

indhold. 

Vi kan stille immateriel ejendom til rådighed gennem webstedet for 

forhandlere og andre tredjeparter, med hvem vi har indgået yderligere aftaler. 

I nogle tilfælde er de pågældende materialer underlagt særskilte aftaler eller 

vilkår, som kan offentliggøres på det relevante websted, eller kræve særskilte 

autentificeringsoplysninger. 

Du anerkender og accepterer hermed, at du ikke vil (i) ændre kopier af 

eventuelle materialer fra vores websted (ii) bruge eventuelle illustrationer, 

fotografier, video- eller lydsekvenser eller eventuel grafik separat fra den 

medfølgende tekst, (iii) slette eller ændre eventuelle meddelelser om 

ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsrettigheder fra 

kopier af materialer fra dette websted, og (iv) tilgå eller bruge til kommercielle 

formål enhver del af webstedet eller eventuelle tjenester eller materialer, der er 

tilgængelige via webstedet.  Hvis du udskriver, kopierer, ændrer, downloader 

eller på anden måde bruger eller giver en anden person adgang til enhver del 

af webstedet i strid med vilkårene, ophører din ret til at bruge webstedet 

øjeblikkeligt, og du skal, efter vores valg, returnere eller tilintetgøre eventuelle 

kopier af de materialer, du har lavet. Ingen rettighed, ejendomsret eller 

interesse i eller til webstedet eller eventuelt indhold på webstedet overføres til 

dig, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles, er forbeholdt Brunswick. 

Enhver brug af webstedet, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse 

vilkår, er et brud på disse vilkår og kan krænke love om ophavsret, varemærker 

og andre love. 

Brunswick-navnet, -logoet og alle relaterede navne, logoer, produkt- og 

servicenavne, designs og slogans er varemærker tilhørende Brunswick eller 

dets tilknyttede selskaber eller licensgivere. Du må ikke bruge sådanne mærker 

uden forudgående skriftlig tilladelse fra Brunswick. Alle andre navne, logoer, 

produkt- og servicenavne, designs og slogans på dette websted er varemærker 

tilhørende deres respektive ejere. 

10. Meddelelse om Digital Millennium Copyright Act 

Brunswick respekterer andres immaterielle ejendomsrettigheder og anmoder 

om, at du gør det samme. Hvis du mener, at eventuelt indhold, der vises på 



 

 

webstedet, er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsret 

i henhold til USA’s love, bedes du sende følgende oplysninger til 

repræsentanten for Digital Millennium Copyright Act, der er angivet nedenfor: 

Brunswick Corporation 

Brunswick Privacy Office 

Attn: Law Department/Copyright Agent 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045 

847-735-4002 

privacy@brunswick.com 

For at være gyldig skal underretningen omfatte ALLE af følgende: 

1. en fysisk eller elektronisk underskrift fra ejeren af ophavsretten eller en 

person, der er bemyndiget til at handle på ejerens vegne, 

2. identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, som hævdes at være 

blevet krænket, 

3. tilstrækkelige oplysninger til at lokalisere det påståede krænkende 

materiale på webstedet, 

4. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og andre oplysninger, der 

er nødvendige for at give Brunswick mulighed for at kontakte den 

person, der indsender underretningen, 

5. en erklæring om, at den person, der indsender underretningen, i god tro 

mener, at den påståede krænkende brug ikke er autoriseret af ejeren af 

ophavsretten, dennes repræsentant, eller ved lov, og 

6. en edsvoren erklæring om, at oplysningerne i underretningen er korrekte, 

og at den person, der indsender underretningen, er ejeren af ophavsretten 

eller på anden måde bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af 

ophavsretten. 

mailto:privacy@brunswick.com


 

 

Brunswick er ikke underlagt nogen forpligtelse til at foretage eventuel handling 

på grundlag af en underretning om påstået krænkelse, og den absolutte ret og 

det absolutte skøn til at fjerne eventuelle oplysninger og/eller materialer fra 

webstedet forbliver hos Brunswick. 

11. Tvistbilæggelse 

Hvis du har eventuel tvist med eller krav mod Brunswick (et “krav”) som følge 

af eller i forbindelse med webstedet, disse vilkår, eventuelt produkt erhvervet 

gennem webstedet eller eventuelle meddelelser mellem dig og os i forbindelse 

med webstedet, og kravet ikke løses ved at kontakte os via de 

kontaktoplysninger, der er angivet i afsnittet “Sådan kontakter du os” i disse 

vilkår, er du og vi enige om at bilægge sådanne tvister gennem en individuel, 

bindende voldgift eller et privat søgsmål ved en småsagsdomstol. 

Gruppevoldgifter og gruppesøgsmål er ikke tilladt, og dit krav kan ikke 

konsolideres med eventuel anden persons krav. Dette afsnit 12 skal bestå efter 

opsigelse af din brug af webstedet eller eventuel anden brugerkonto, du måtte 

have. 

I kraft af dette afsnit 12 opgiver du og Brunswick begge retten til at 

indbringe en sag for en domstol og få et krav behandlet af en dommer eller 

et nævningeting, med undtagelse af en småsagsdomstol. Bestemmelserne i 

dette afsnit 12 udgør din og Brunswicks skriftlige aftale om at afgøre krav ved 

voldgift i henhold til den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act) eller 

afgøre krav ved en småsagsdomstol. Eventuel ændring af denne aftale skal 

være skriftlig og underskrevet af dig og Brunswick. 

Før du påbegynder en voldgiftssag eller et søgsmål ved en småsagsdomstol 

med hensyn til dit krav, skal du først sende os en skriftlig underretning om dit 

krav (“underretning”). Underretningen skal (1) sendes med anbefalet post, (2) 

være adresseret til Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North 

Field Court, Lake Forest, IL 60045, (3) beskrive arten af dit krav, og (4) angive 

de skadeserstatninger eller anden afhjælpning, du søger. Du skal sende en 

sådan underretning inden for et år efter, at dit krav er opstået. Ellers fraskriver 

du dig kravet. Hvis vi og du ikke løser kravet inden for 30 dage efter vores 

modtagelse af din underretning, kan enten du eller vi indlede en voldgift eller 

anlægge en sag ved en småsagsdomstol for at løse kravet. 



 

 

Enhver sådan voldgift vil blive administreret af American Arbitration 

Association (“AAA”) og afviklet foran en enkelt voldgiftsdommer i medfør af 

dens regler, herunder uden begrænsning AAA’s Regler for forbrugervoldgift, 

som er tilgængelige på https://www.adr.org eller ved at ringe til 800-778-7879. 

Voldgiftsdommeren skal anvende og være bundet af disse vilkår, anvende 

gældende lov samt kendsgerningerne, og udstede en begrundet 

voldgiftskendelse. Under omstændigheder, hvor de gældende regler 

foreskriver et retsmøde med personligt fremmøde, skal et sådant retsmøde, 

efter din anmodning herom, finde sted i det amt (eller sogn) i USA, hvor du 

bor, eller i Chicago, Illinois. 

For eventuelt krav, der ikke overstiger 50.000 USD, betaler vi alle 

anmeldelsesgebyrer og voldgiftsdommerens gebyrer, medmindre 

voldgiftsdommeren finder, at voldgiften var grundløs eller blev indledt til et 

uretmæssigt formål. Hvis voldgiftsdommeren tilkender dig skadeserstatning, 

som er større end vores seneste skriftlige forligstilbud, der blev meddelt før 

påbegyndelsen af voldgiften, betaler vi dig det beløb, som er højest af 1.000 

USD eller kendelsens beløb. 

12. ANSVARSFRASKRIVELSER 

Frigjorte parter defineret. “Frigjorte parter” omfatter Brunswick og dets 

tilknyttede selskaber, datterselskaber, ledere, medarbejdere, repræsentanter, 

partnere og licensgivere. 

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT: (A) DIN 

BRUG AF WEBSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO, OG WEBSTEDET OG 

PRODUKTERNE LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG 

“SOM TILGÆNGELIGE”, OG DE FRIGJORTE PARTER 

FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF 

ENHVER ART, UANSET OM UDTRYKKELIGE ELLER 

STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, 

GARANTIER VEDRØRENDE PRODUKTER ELLER TJENESTER 

ANGIVET PÅ WEBSTEDET, STILTIENDE GARANTIER FOR 

SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-

KRÆNKELSE, (B) DE FRIGJORTE PARTER GIVER INGEN 

GARANTI FOR, AT (i) WEBSTEDET OPFYLDER DINE KRAV, (ii) 

WEBSTEDET VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIGT, SIKKERT 

https://www.adr.org/


 

 

ELLER FEJLFRIT, (iii) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS FRA 

BRUGEN AF WEBSTEDET VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER 

PÅLIDELIGE, (iv) KVALITETEN AF EVENTUELLE PRODUKTER 

ELLER TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ WEBSTEDET, 

VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER, ELLER (v) EVENTUELLE 

FEJL PÅ WEBSTEDET VIL BLIVE RETTET, OG (C) EVENTUELT 

MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE 

OPNÅS VIA BRUG AF WEBSTEDET TILGÅS PÅ EGET ANSVAR OG 

RISIKO, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT 

COMPUTERSYSTEM ELLER DIN MOBILENHED SOM FØLGE AF 

BRUGEN AF ETHVERT SÅDANT MATERIALE. 

13. ANSVARSBEGRÆNSNING 

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DE 

FRIGJORTE PARTER IKKE ER ERSTATNINGSANSVARLIGE 

OVER FOR DIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, 

HÆNDELIGE, SÆRLIGE, FØLGEMÆSSIGE ELLER 

AFSKRÆKKENDE SKADESERSTATNINGER, HERUNDER, MEN 

IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADESERSTATNINGER FOR TAB AF 

FORTJENESTE, GOODWILL, DATA ELLER ANDRE 

IMMATERIELLE TAB (SELV OM BRUNSWICK ER BLEVET 

UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE 

SKADESERSTATNINGER), SOM FØLGE AF: (i) BRUGEN ELLER 

DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET, (ii) 

OMKOSTNINGERNE VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG 

-TJENESTER SOM FØLGE AF EVENTUELLE VARER, DATA, 

OPLYSNINGER ELLER TJENESTER, DER INDHENTES, ELLER 

MEDDELELSER, DER MODTAGES, ELLER TRANSAKTIONER, 

DER INDGÅS, GENNEM, FRA ELLER SOM FØLGE AF 

WEBSTEDET, (iii) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER 

ÆNDRING AF DIT BRUGERINDHOLD, (iv) ERKLÆRINGER 

ELLER ADFÆRD FRA EVENTUEL BRUGER ELLER TREDJEPART 

PÅ WEBSTEDET, (v) DIN TILLID TIL INDHOLD, DER GØRES 

TILGÆNGELIGT AF OS PÅ WEBSTEDET, ELLER (vi) 

EVENTUELLE ANDRE FORHOLD VEDRØRENDE WEBSTEDET.. 

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF 



 

 

VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER 

UDELUKKELSE AF ERSTATNINGSANSVAR FOR HÆNDELIGE 

ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADESERSTATNINGER. DERFOR 

GÆLDER NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER I DETTE 

AFSNIT MULIGVIS IKKE FOR DIG.  I DET VIDEST MULIGE 

OMFANG TILLADT VED LOV, SKAL DE FRIGJORTE PARTERS 

MAKSIMALE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF ELLER I 

FORBINDELSE MED WEBSTEDET ELLER DIN BRUG AF 

INDHOLDET, UANSET SØGSMÅLSÅRSAGEN (UANSET OM FOR 

KONTRAKTFORHOLD, SKADEVOLDENDE HANDLING, 

GARANTIBRUD ELLER PÅ ANDEN MÅDE), IKKE OVERSTIGE 10 

USD.  DE FRIGJORTE PARTERS MAKSIMALE 

ERSTATNINGSANSVAR MED HENSYN TIL EVENTUELT 

PRODUKTRELATERET KRAV SKAL VÆRE AT OVERHOLDE 

PRODUKTGARANTIEN, SOM ER OFFENTLIGGJORT PÅ 

WEBSTEDET PÅ KØBSTIDSPUNKTET. 

14. Skadesløsholdelse 

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage Brunswick og dets 

tilknyttede selskaber, og deres ledere, direktører, medarbejdere, kontrahenter, 

repræsentanter, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører og 

leverandører for og imod eventuelle tab, forpligtelser, udgifter, 

skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer og 

retsomkostninger, som følge af eller i forbindelse med dit brugerindhold eller 

din brug af webstedet i strid med disse vilkår. Endvidere, hvis du forårsager 

eventuel teknisk afbrydelse af webstedet eller systemerne, der transmitterer 

webstedet, eller overfører eventuel virus eller skadelig kode til webstedet, 

accepterer du at være ansvarlig og erstatningsansvarlig for eventuelle tab, 

forpligtelser, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige 

advokatsalærer og retsomkostninger, der afholdes af Brunswick i forbindelse 

med sådanne handlinger. Brunswick forbeholder sig ret til for egen regning at 

påtage sig eksklusivt forsvar og styring af ethvert anliggende, som ellers er 

underlagt skadesløsholdelse, og i en sådan sag accepterer du at samarbejde med 

Brunswick i forsvaret af et sådant anliggende. 

16. Jurisdiktion, engelsksproget version 



 

 

Webstedet styres af Brunswick fra dets kontorer, som er beliggende i USA. 

Disse vilkår og brug af webstedet reguleres af lovene i staten Illinois. Hvis 

webstedet tilgås fra en placering uden for USA, gøres dette på egen risiko og 

efter eget skøn med den forståelse, at love, der gælder på en udenlandsk 

lokation, muligvis ikke gælder for webstedet. Den originale og gyldige version 

af disse vilkår er den engelsksprogede version. Alle oversættelser af disse 

vilkår til andre sprog er for bekvemmeligheds skyld og regulerer ikke 

betydningen eller anvendelsen af disse vilkår. Alle meddelelser og andre 

kommunikationer, der kræves eller tillades i henhold til disse vilkår, skal være 

på engelsk, og fortolkningen og anvendelsen af sådanne meddelelser og andre 

kommunikationer skal udelukkende være baseret på den engelsksprogede 

version deraf. 

17. Hele aftalen 

Disse vilkår sammen med eventuelle offentliggjorte politikker eller driftsregler 

udgør hele forståelsen mellem Brunswick og brugere, og erstatter eventuelle 

tidligere eller nutidige kommunikationer og forslag, uanset om mundtlige eller 

skriftlige, mellem parterne med hensyn til webstedet. 

18. Vilkårenes uafhængighed 

Hvis eventuel bestemmelse i disse vilkår er ulovlig, ugyldig eller uden 

retskraft, skal de resterende bestemmelser forblive i fuld kraft og effekt. 

19. Sådan kontakter du os 

Spørgsmål eller kommentarer om disse vilkår eller webstedet kan rettes til os 

på følgende. I tilfælde af, at du eller dine medarbejdere eller repræsentanter 

ringer til Brunswick, anerkender og accepterer du hermed, at en sådan 

telefonisk kommunikation kan overvåges og optages for at sikre servicekvalitet 

og for at føre en nøjagtig optegnelse over den telefoniske kommunikation, og 

det telefoniske kommunikationsindhold kan videregives til tredjeparter og 

betragtes ikke som fortrolige oplysninger. 

• e-mail: privacy@brunswick.com 

• telefon: (847) 735-4002 or 855-283-1103 

mailto:privacy@brunswick.com


 

 

• post: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. 

Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045 

Tak, fordi du besøger vores websted. 

 


