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Vilkår og ansvarsfraskrivelse for PilotBI.dk
Ved at bruge VirkPLANs website (www.pilotbi.dk) og relaterede underdomæner, accepteres betingelserne
og giver afkald på retten til at fremsætte eventuelle krav mod VirkPLAN ApS, der relaterer til brugen af
dette website eller materialer, oplysninger, meninger, anbefalinger eller andre data på dette website.
VirkPLAN eller ansatte hæfter ikke for direkte skader eller følgeskader, der er et resultat af at bruge dette
website og dets indhold.
VirkPLAN kan på ingen måde blive gjort ansvarlig for direkte, uforsætlige, indirekte skader eller følgeskader,
eller for krav på kompensation på grund af, at brugeren åbner websitet og bruger dets indhold.
VirkPLAN er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle skader på grund af ubrugelighed,
datatab eller tabt fortjeneste, der direkte eller indirekte opstår på grund af brugen eller præsentationen af
software, dokumenter, levering eller manglende levering af tjenester, eller de oplysninger, der er
tilgængelige på websitet. Ansvarsbegrænsningen er ikke gældende, hvis der er bevis for grov uagtsomhed
eller forsæt fra VirkPLAN og/eller deres ansattes side.

Ingen garanti
Oplysningerne på VirkPLANs PilotBI.dk websites sider er udelukkende beregnet til information og leveres
derfor "som de er og forefindes". VirkPLAN gør en stor indsats for at sikre, at oplysningerne på dette
website er korrekte på det tidspunkt, de offentliggøres online. VirkPLAN gør også en stor indsats for at
sikre, at oplysningerne på dette websites sider er opdaterede, men VirkPLAN kan ikke garantere, at
oplysningerne på dette websites sider er præcise eller fuldstændige.
Oplysningerne kan ændres uden VirkPLANs forudgående varsel. VirkPLAN kan ikke garantere, at
oplysningerne på VirkPLANs website er tilgængelige, egner sig til at blive brugt alle steder, eller at de
tjenester, der præsenteres på VirkPLANs website er tilgængelige eller egner sig til salg i alle territoriale
jurisdiktioner eller lignende områder.
Hverken VirkPLAN eller VirkPLANs informationsudbydere, licensudbydere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte
eller repræsentanter garanterer, at de oplysninger, de leverer til brugerne er konstante eller fejlfrie.
Tilsvarende giver VirkPLAN, eller VirkPLANs informationsudbydere, licensudbydere,
bestyrelsesmedlemmer, ansatte eller repræsentanter ingen garanti med hensyn til de(t) resultat(er), der
opnås ved at bruge de tilgængelige oplysninger.
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