BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK

1. JURIDISKE OPLYSNINGER
FBG Medier A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk.
FBG Medier A/S’s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk er angivet i disse
brugervilkår (herefter blot refereret til som ”Betingelserne”).
Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på
webstedet.
Betingelserne er en juridisk aftale mellem den enkelte bruger som tilgår webstedet eller benytter de
tilbudte services og FBG Medier A/S, Birk Centerpark 34 – 36, 7400 Herning (CVR-nr. 26 57 98 80).
Ved benyttelse af websitet tiltræder og accepterer du som bruger Betingelserne. Hvis ikke
Betingelserne kan accepteres, skal brug af webstedet og dets udbudte services straks
standses.
2. ÆNDRINGER TIL BETINGELSERNE
FBG Medier A/S forbeholder sig retten til løbende at ændre og opdatere Betingelserne for anvendelsen af
Auktion.maskinbladet.dk. Eventuelle ændringer varsles pr. e-mail overfor brugere, der har oprettet en
bruger profil. Indeholder fremtidige versioner af Betingelserne vilkår, som ikke kan accepteres af
brugeren, skal brugeren undlade at benytte webstedet og de udbudte services fremadrettet. En fortsat
brug anses som en accept af de ændrede Betingelser.
3. OPRETTELSE AF BRUGERPROFIL
Visse af de udbudte services på Auktion.maskinbladet.dk kræver, at du opretter en registreret bruger
profil, f.eks. oprettelse af salgsannoncer eller salgsauktion, afgivelse af bud på auktion m.v.
Det er gratis at oprette en Brugerprofil, men visse af de udbudte services er dog betalingsservices.
Kun virksomheder med et CVR-nr. kan oprette en brugerprofil.
Login (brugernavn og password) til en brugerprofil tilhører den virksomhed, der opretter brugerprofilen,
og virksomheden hæfter for brugen. Du skal derfor sikre, at du er berettiget til at handle på
virksomhedens vegne. Brugerprofilen må ikke videregives eller overdrages til andre.
4. BRUGERENS EGEN SLETNING AF BRUGERPROFIL OG INDHOLD
Brugeren kan til enhver tid slette sin Brugerprofil. Sletning kan foretages ved at kontakte kundeservice.
Vær opmærksom på, at hvis der er tilknyttet en eller flere betalingsservices til Brugerprofilen, er det ikke
længere muligt at tilgå og udnytte sådanne services.
Sletning at brugerprofilen berettiger ikke Brugeren til nogen refusion af allerede betalte beløb for
udnyttelsen af en service.

5. BLOKERING AF BRUGEPROFIL
FBG Medier A/S er berettiget til - uden at pådrage sig ansvar – at suspendere eller slette en brugerprofil,
hvis brugerprofilen efter FBG Medier A/S’s skøn anvendes til ulovlig aktivitet, til konkurrerende
virksomhed, til aktivitet til skade for FBG Medier A/S, til moralsk eller etisk anstødelig aktivitet, eller til
anden aktivitet, der kan virke stødende eller krænkende, eller hvis profilen anvendes til at udnytte en
tilkøbt service i strid med Betingelserne eller de gældende tillægsvilkår for servicen.
Suspenderes eller slettes brugerprofilen kan eventuelle tilkøbte services ikke tilgås eller udnyttes.
6. ANVENDELSE AF INDHOLDET PÅ AUKTION.MASKINBLADET.DK
FBG Medier A/S tilbyder en række services som alle er tilgængelige på auktion.maskinbladet.dk. Brug af
tilbudte services er underlagt disse Betingelser uanset om tilgangen kræver en registreret bruger profil
eller ej.
En bruger kan frit tilgå, læse, downloade til eget brug og printe indhold fra webstedet
auktion.maskinbladet.dk. Det er ikke tilladt at genudgive, distribuere eller skabe afledte værker af
indholdet på auktion.maskinbladet.dk, herunder bl.a., men ikke begrænset til; at hente oplysninger på
systematisk vis via robotter, scripts eller på lignende måde, ligesom det ikke er tilladt at skabe adgang til
information eller materiale fra auktion.maskinbladet.dk på eller via andre websites, apps eller tilsvarende.
FBG Medier A/S kan uden forudgående varsel til enhver tid slette eller ændre indhold i bruger indrykket
information helt eller delvist, ligesom FBG Medier A/S frit kan ophøre med at tilbyde en service eller
ændre indholdet heraf.
FBG Medier A/S kan uden forudgående varsel begrænse tilgangen til en annonce, auktion eller til en
service, hvis FBG Medier A/S finder disse problematiske i forhold til Betingelserne eller lovgivningen i
øvrigt.
7. PRODUKTER OG SERVICES SOM UDBYDES AF FBG MEDIER A/S
FBG Medier A/S kan uden forudgående varsel til enhver tid slette eller ændre indhold i indrykket
annoncer helt eller delvist, hvis oplysninger vurderes at være forkerte, vildledende eller i strid med disse
Betingelser, krænkende for tredjemands rettigheder eller gældende lovgivning. Brugeren kan ikke
modsætte sig sådanne ændringer og har ikke krav på tilbagebetaling af noget beløb som følge heraf.
I forholdet mellem en sælger og en køber accepteres ved tiltrædelsen af disse vilkår, at sælger indestår
for, at sælger er juridisk berettiget til at overdrage ejendomsretten til det solgte til køber og at
genstanden er fri og ubehæftet.
Sælger skal sammen med indrykning af annonce eller auktion angive alle øvrige vilkår, som skal være
gældende mellem parterne. Hvor ikke andre vilkår er anført, vil en aftale mellem køber og sælger som
udgangspunkt være underlagt købelovens almindelige regler.
Hvis du er sælger:
FBG Medier A/S udbyder en service på auktion.maskinbladet.dk, hvor der faciliteres køb og salg af
maskiner inden for forskellige kategorier. For at oprette salgsannoncer og auktioner skal du være
registreret bruger.
Enhver aftale om køb eller salg af udstyr og maskiner, indgås direkte mellem køber og sælger og uden
FBG Medier A/S’s mellemkomst, og uden at FBG Medier A/S bliver part i sådanne aftaler. FBG Medier A/S
garanterer ligeledes ikke for en købesums betaling.
Når en salgs annonce indrykkes er sælger forpligtet til at fremkomme med fyldestgørende oplysninger
om produktet, der udbydes til salg, og som er relevante for potentielle købere for at produktet kan
vurderes. FBG Medier A/S gør opmærksom på, at du som sælger indestår overfor køber for rigtigheden af
de givne oplysninger.

Det er ikke tilladt at udbyde ulovlige produkter på Auktion.maskinbladet.dk. Dette kan f.eks. være
produkter der kræver en offentlig myndigheds godkendelse, og hvor godkendelse ikke foreligger,
produkter der er en kopi af et andet produkt, og hvor salg vil udgøre krænkelse af en immateriel
rettighed eller overtrædelse af markedsføringsloven m.v.
Når det indrykkede salgsobjekt er solgt, er du som sælger forpligtet til at slette salgs annoncen straks.
Salgs annoncer – men ikke auktioner - kan endvidere til enhver tid slettes af brugeren selv uden
angivelse af årsag. Sletter brugeren selv en oprettet annonce, har brugeren ikke krav på tilbagebetaling
af noget beløb.
Hvis du er køber:
Som erhvervsdrivende bruger erklærer du udtrykkeligt, at der ikke kan fremsættes krav/reklamationer
overfor FBG Medier A/S i forbindelse med et køb/salg af annoncerede maskiner/varer på
Auktion.maskinbladet.dk, men at alle krav/reklamationer skal fremsættes direkte overfor sælger.
Oplysninger om et salgsobjekt er indlagt af sælger og FBG Medier A/S er ikke ansvarlig for rigtigheden af
sådanne oplysninger, og FBG Medier A/S er ikke forpligtet til at kontrollere oplysningernes rigtighed.
Brugeren opfordres til at undersøge forholdene omkring et salgsobjekt, forinden aftale indgås eller bud
afgives på auktion, herunder om produktet har de egenskaber der oplyses, og om produktet indfrier
brugerens behov.
8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Rettigheder til indhold:
Ophavsrettigheder til materiale (tekst, billeder/fotos, illustrationer m.v.), som brugeren indlægger på
auktion.maskinbladet.dk skal tilhøre brugeren selv eller en tredjemand hvorfra brugeren har afledt en
brugsret. Brugeren indestår for, at benyttelsen af materialet ikke krænker tredjemands rettigheder.
Brugeren skadesløsholder FBG Medier A/S i enhver henseende (inklusive de samlede sagsomkostninger
for FBG Medier A/S), hvis FBG Medier A/S bliver pålagt at betale et beløb til tredjemand ved endelig dom
eller forlig tiltrådt af brugeren. Brugeren indestår herudover for, at rettigheder der overføres eller
meddeles FBG Medier A/S i henhold til disse Betingelser de facto sker, og at sådanne rettigheder ikke kan
anfægtes af tredjemand.
FBG Medier A/S eller tredjemand besidder alle ophavsrettigheder til tekst, illustrationer, billeder/fotos,
kildekode, logoer, grafik, databaser m.v., som forefindes på auktion.maskinbladet.dk og som ikke er
indlagt af den enkelte bruger. Rettighederne er beskyttet af gældende dansk og international lovgivning
og må alene benyttes i overensstemmelse med Betingelserne.
Ved at indlægge materiale på auktion.maskinbladet.dk meddeler brugeren FBG Medier A/S en ikkeeksklusiv, tidsubegrænset og royalty-fri og overdragelig brugsret til materialet. Brugsretten er ikke
geografisk begrænset. Brugsretten omfatter bl.a. en ret til at anvende og offentliggøre materialet på
andre websteder samt i ethvert andet medium uanset form, ændre materialet, reproducere i identisk
eller ændret form og skabe afledte værker. Brugsretten omfatter endvidere en ret til at sub-licensiere
materialet til tredjemand.
Databaserettigheder:
Databaser der anvendes til brug for websitet auktion.maskinbladet.dk tilhører FBG Medier A/S og er
beskyttet af gældende lovgivning om databaser i ophavsretsloven § 71 samt gældende lovgivning om
ophavsret. Brugeren opnår ingen rettigheder til sådanne databaser uanset brugeren indlægger materiale
på websitet, som indgår i databaserne.
Brugeren er udtrykkeligt indforstået med, at uanset at det materiale der indlægges på
Auktion.maskinbladet.dk tilhører brugeren, er brugeren ikke berettiget til at give tredjemand adgang til
materialet via FBG Medier A/S’ databaser via systematiske udtræk via robotter, scripts eller lignende,
ligesom det ikke er tilladt at skabe adgang til information eller materiale fra Auktion.maskinbladet.dk via
andre websteder, apps eller tilsvarende.

9. PERSONDATAPOLITIK OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
I den udstrækning FBG Medier A/S behandler sker dette i henhold til de til enhver tid gældende regler om
behandling af personoplysninger.
FBG Medier A/S’ cookie og persondatapolitik kan læses her og denne cookie og persondatapolitik skal
anses for en integreret del af disse Betingelser.
Når du opretter en bruger på auktion.maskinbladet.dk, indsamler og lagrer FBG Medier A/S visse
oplysninger via brug af cookies. Accepten af disse Betingelser udgør dit aktive samtykke til lagring og
efterfølgende adgang til disse cookies i overensstemmelse med det anførte i vores cookie og
persondatapolitik.
10. PRISER
Oprettelse af salgsannoncer samt auktioner på Auktion.maskinbladet.dk sker mod betaling til FBG Medier
A/S. Prisen for den individuelle annonce oplyses forinden endelig indrykning sker, så brugeren kan
fortryde en oprettelse inden annoncen endeligt indrykkes.
Generelle priser for indrykning af annoncer, der måtte være oplyst på websiden, kan ændres fra tid til
anden uden forudgående varsel.
Alle prisangivelser på Auktion.maskinbladet.dk er som standard oplyst ekskl. moms.
Betaling for oprettelse af salgs annoncer, inklusive auktioner sker i forbindelse med indrykningen via
Dankort/kreditkort.
11. ANSVARSFRASKRIVELSER
FBG Medier A/S optræder ikke som hverken sælger eller køber af de produkter, som annonceres til salg
på websitet, og FBG Medier A/S er dermed ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger.
FBG Medier A/S foretager ikke en systematisk gennemgang af alle oprettede annoncer på
auktion.maskinbladet.dk. FBG Medier A/S har intet ansvar for rigtigheden af de oplysninger, der er
indeholdt på siden og kan ikke drages til ansvar herfor. FBG Medier A/S påtager sig ligeledes ikke
ansvaret for de genstande, der sælges via auktion.maskinbladet.dk.
FBG Medier A/S kan ikke garantere, at websitet er fri for fejl, vira eller andet skadeligt materiale, eller at
websitet altid er tilgængelig for brugeren. Eventuel nedetid berettiger ikke brugeren til erstatning eller
forholdsmæssig afslag i betalte beløb for indrykkede annoncer eller køb af andre services.
FBG Medier A/S fraskriver sig i videst muligt omfang ethvert ansvar for tab, såvel direkte som indirekte,
der opstår som følge af brug af websitet auktion.maskinbladet.dk. FBG Medier A/S’s erstatningsansvar er
endvidere i alle tilfælde begrænset til et beløb, der svarer til dén pris brugeren har betalt for
offentliggørelse af den pågældende annonce, kravet vedrører, og i andet fald kr. 5.000.
Benyttelse af auktion.maskinbladet.dk tilbydes som en ”as is” service, hvilket vil sige, at brugeren kan
tilgå websitet som dette er og forefindes på et givent tidspunkt. Brugeren er udtrykkeligt gjort bekendt
med og accepterer, at websitet er et dynamisk medie, hvor indholdet ikke er statisk eller konstant.
Brugeren er dermed indforstået med, at websitet løbende kan ændre udseende og indhold.
FBG Medier A/S er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder bl.a. men ikke begrænset til tabt
avance, mistet omsætning og tab af brugerens data eller omkostninger til regenerering heraf.
Information fra tredjepart og henvisninger
FBG Medier A/S kan indeholde henvisninger i form af links til websites, som ikke er ejet eller kontrolleret
af FBG Medier A/S. FBG Medier A/S kan ikke garantere for indholdet af sådanne websites og benyttelsen
af indhold der findes på sådanne sider sker på brugerens eget ansvar. Brugen af information eller
materiale kan være underlagt websitets særlige vilkår, som brugeren opfordres til at gøre sig bekendt
med forinden brugen finder sted.

12. TVISTER
Denne aftale og ethvert spørgsmål om dens vedtagelse og gyldighed, fortolkning og indhold m.v. er
underlagt dansk ret, CISG og lovvalgsbestemmelser undtaget.
Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed kan af parterne indbringes for de almindelige danske
domstole. Retten i Herning er valgt som værneting i første instans.
13. KONTAKTOPLYSNINGER
Du er altid velkommen til at kontakte FBG Medier A/S hvis du har spørgsmål til vores services eller
oplever problemer med benyttelsen heraf. Vores kundesupport kan kontaktes på e-mail adressen
auktioner@maskinbladet.dk.
Hvis der er spørgsmål til disse Betingelserne for anvendelse af auktion.maskinbladet.dk, kan vi kontaktes
på via e-mail adressen auktioner@maskinbladet.dk.

