Forhandler betingelser
FBG Mediers vilkår for brug af opdateringsystemet
Undertegnede erklærer sig indforstået med, at FBG Medier A/S har anvendt betydelige ressourcer
på etableringen af FBG Medier A/S maskindatabase, ligesom FBG Medier A/S anvender ressourcer
på at behandle og registrere de oplysninger, og det materiale vi modtager fra din side i forbindelse
med indlæsning af annoncer. Disse vilkår har blandt andet til formål at sikre FBG Medier A/S’
investeringer i maskindatabasen, og det arbejde vi løbende udfører i forbindelse med oprettelsen
og administrationen af dine annoncer.
Undertegnede ankerkender, at databasen skal behandles som beskyttet værk efter
ophavsretsloven, og undertegnede er indforstået med, at databasen skal anvendes under skyldig
hensyntagen til FBG Medier A/S’ rettigheder til databasen. Disse rettigheder indebærer, at FBG
Medier A/S har eneret til at råde over den etablerede database som helhed, eller en del deraf,
herunder til at fremstille eksemplarer (herunder midlertidige) af denne, eller i øvrigt at gøre
materialet tilgængeligt for almenheden.
Det materiale/annoncer, der er lagt ind i FBG Medier A/S database må således alene anvendes med
henblik på visning på egen hjemmeside, mens enhver form for medvirken til offentliggørelse eller
eksemplarfremstilling i anden sammenhæng, herunder særligt til eller af FBG Medier A/S
konkurrenter, vil blive opfattet som en krænkelse af FBG Medier A/S rettigheder.
Det anses således som en krænkelse af FBG Medier A/S rettigheder, dersom De enten selv, eller
gennem tredjemand, etablerer links til websites ejet af FBG Medier A/S på en sådan måde, at disse
websites fremtræder i et fremmed websites frame, eller dersom De medvirker til at etablere dybe
links til artikler, fotografier, grafik, annoncer, maskiner mv.. med henblik på
eksemplarfremstilling/annoncering på andre websites end eget.
Undertegnede er indforstået med, at disse begrænsninger i vores muligheder for at kunne lade
andre publicere vores annoncer på andre portaler eller websites, alene har til formål at sikre FBG
Medier A/S investeringer, og undertegnede erklærer sig indforstået med, at ville medvirke til, og
samarbejde med FBG Medier A/S, i det omfang FBG Medier A/S bliver opmærksom på, at vores
data indlæst i FBG Medier A/S’ maskindatabase vises andre steder.
Såfremt FBG Medier A/S bliver opmærksom på, at vores annoncer indlæst på FBG Medier A/S
maskindatabase publiceres i anden sammenhæng end på vores eget website, bemyndigere vi
hermed FBG Medier A/S til på vores vegne at kunne retsforfølge tredjemand for krænkelser af FBG
Medier A/S eneret til at lade indlæste annoncer publicere/eksemplarfremstille.
Endvidere er nedenstående retningslinjer for benyttelse af databasen gældende:
• Solgte maskiner skal fjernes fra portalen inden for rimelig tid efter de er solgt, det er
således ikke tilladt at annoncere maskiner som ”solgte”.
• Der må kun overføres billeder af det pågældende emne som annoncen omhandler. Det er
således ikke tilladt at vise billeder af butikken, tilbudstekster, ”foto på vej”-billeder eller
lignende og billederne skal give et retvisende billede af stand.
• Der må kun oprettes annoncer som matcher de angivne kategorier. Annoncer som falder
uden for de angivne kategorier, vil blive slettet uden varsel eller besked herom.

• Der må kun skrives det i adressefelter og annoncefelter, som feltkategorien angiver. Det er
derfor ikke tilladt med navne og telefonnumre i ”Navn 2 feltet” under en afdeling, ligesom
det heller ikke er tilladt at skrive andet end sit firmanavn i feltet hertil. Det er således ikke
tilladt at skrive salgstekster, slogans, bynavne, hjemmesideadresser eller øvrige efter sit
firmanavn.
• Der må kun indtastes én adresse per abonnement. Det er altså ikke tilladt at skrive flere
vejnavne, telefonnumre m.v. i det samme felt. Ønskes der flere adresser, skal dette gøres
med afdelingsabonnement. Kontakt salgsafdelingen for mere information herom.
• Der må kun skrives model betegnelsen i model feltet. Det er således det er ikke tilladt at
skrive ”m. ekstra udstyr”, ”billig” eller lign., hertil kan benyttes tilkøbsmulighederne under
fremhævning. Det er således heller ikke tilladt at modificere model betegnelsen for at
”snyde” sig til en bedre placering i et søgeresultat.
• Maskiner som ikke allerede er på lager, skal markeres som ”På vej”.
• Undertegnede skal i øvrigt i forbindelse med annonceringen respektere reglerne i
markedsføringsloven om god og redelig forretningsskik, og skal desuden undlade at
fremsætte urigtige oplysninger eller i øvrigt tilbageholde informationer som må skønnes at
være af betydning for en potentiel køber.
• Den samme maskine må kun oprettes én gang. Det er således ikke tilladt at oprette den
samme maskine under både ”Saltspreder” og ”Liftophængt miljø/ukrudtsmaskiner”.
FBG Medier forbeholder sig retten til uden varsel, og uden at pådrage sig et ansvar i den
forbindelse, at slette eller ændre indtastede data (annoncer, billeder, adresser m.v.) som ikke
overholder ovenstående regler.

