
                                                                                                                             

 

  

KIIBEE - BETINGELSER  
  

  

VED AT BRUGE WEBSTEDET ACCEPTERER DU DISSE BETINGELSER FOR BRUG; HVIS DU IKKE ACCEPTERER 

BETINGELSERNE, SKAL DU UNDLADE AT BRUGE WEBSTEDET. 

 

KiiBee forbeholder sig til enhver tid ret til efter eget valg at ændre, tilføje eller fjerne dele af disse betingelser for 

brug. Du er selv ansvarlig for fra tid til anden at se efter evt. ændringer i disse betingelser for brug. Ved fortsat at 

bruge webstedet efter publicering af ændringer accepterer du ændringerne. Så længe du overholder disse 

betingelser, giver KiiBee dig en personlig, ikke eksklusiv og begrænset tilladelse, som ikke kan overdrages, til at 

åbne og bruge webstedet og dets indhold. 

  

INDHOLD 

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse betingelser for brug, må ingen del af webstedet eller 

indholdet kopieres, reproduceres, genpubliceres, overføres, publiceres, offentligt vises, kodes, oversættes, 

transmitteres eller distribueres på nogen måde (inklusive “spejling”) til en anden computer, server, et andet 

websted eller et andet medie med henblik på publicering eller distribution eller anden kommerciel virksomhed 

uden skriftlig tilladelse fra KiiBee. 

  

Du må bruge benytte KiiBee produkter og tjenester (f.eks. videoer, PDF filer, JPG 

e-Pub og lignende materialer), som KiiBees forhandlere har gjort tilgængelige, så de kan hentes fra webstedet, 

under forudsætning af at du (1) ikke fjerner oplysninger om ophavsret i nogen kopier af disse dokumenter, (2) kun 

benytter oplysningerne til personlige og ikke kommercielle informationsformål og ikke kopierer eller publicerer 

oplysningerne på en netværksforbundet computer eller distribuerer dem vha. nogen medier, (3) ikke foretager 

ændringer i disse oplysninger og (4) ikke udsteder yderligere garantier i forbindelse med dokumenterne. 

  

 

TREDJEPARTERS MATERIALE 

Visse indhold, Produkter og services, der er tilgængelige via KiiBee kan omfatte materiale fra tredjeparter, og 

KiiBee kan give links til tredjeparters websteder som en service for dig. Du er indforstået med, at KiiBee ikke er 

ansvarlig for at undersøge eller vurdere indholdet eller rigtigheden, og KiiBee garanterer ikke og har ikke ansvar for 

nogen tredjeparters materiale eller websteder, eller for noget andet materiale, produkter eller tjenester tilhørende 

tredjeparter. Du er indforstået med, at du ikke vil benytte noget materiale fra tredjeparter på en måde, som kan 

krænke eller stride imod andre parters rettigheder, og at KiiBee ikke på nogen måde er ansvarlig for din eventuelle 

brug heraf.  

  

STØDENDE MATERIALE 

Du er indforstået med, at du under brug af KiiBee vil kunne støde på materiale, som du anser for anstødeligt, 

usømmeligt eller stødende, og at et sådant indhold ikke nødvendigvis er angivet udtrykkeligt som værende af 

denne karakter. Ikke desto mindre accepterer du at bruge Tjenesten på egen risiko, og KiiBee er uden ansvar over 

for dig for materiale, som måtte anses for anstødeligt, usømmeligt eller stødende. Produkttyper og beskrivelser 

leveres som en service, og du er indforstået med, at KiiBee ikke garanterer deres rigtighed. Møder du materiale af 

sådanne krakakter kan du meddele det til KiiBee via info@kiibee.com  
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KØBSRET OG KLAGEMULIGHED 

Når du køber digitalt indhold f.eks. video, PDF, JPG filer på KiiBee sitet og lign. er købet endegyldigt og der er ingen 

returret, med mindre at der er fejl i download eller hvis ikke indholdet stemmer overens med beskrivelsen. Hvis 

dette er tilfældet kan du klage til KiiBee via info@kiibee.dk.  

KiiBee vil herefter behandle klagen og inden for rimelige tid vende tilbage med en afgørelse.      

 

BETALING  

Kiibee modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort/MasterCard og MobilePay. 

Betalingen vil blive trukket på din konto, når indholdet/varen er købt.   

Kiibee.dk vil være angivet på dit kontoudtog.  

 

UDBYDER AF INDHOLD HOS KIIBEE 

Selskabet KiiBee ApS er ejer af KiiBee.com, kiibee.dk og dens produkter, som gør det muligt for firmaer og andre at 

bruge dens software til videreformidling af digitalt indhold. 

KiiBee ApS har det fulde ansvar for al content som uploades til KiiBee platformen / sitet og har dermed også 

råderet til at fjerne indhold som ikke lever op til rettigheder, beskrivelser eller har stødende karakter.  


