
Vilkår for bruk 

Nettsiden er eid og driftet av Dacon AS. Ved å bruke denne nettsiden godtar du disse vilkår for bruk.  

 

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning 

Informasjonen på denne nettsiden er kun ment å presentere Dacon og vår virksomhet. Dacon 
garanterer ikke for at informasjon som er tilgjengelig på denne nettsiden er korrekt eller fullstendig. 
Vær oppmerksom på at noe informasjon kan være foreldet. Vi anbefaler derfor at du verifiserer all 
informasjon du finner på denne nettsiden før bruk. Dacon har ikke ansvar for dine handlinger som 
følge av utnyttelse av informasjonen på denne nettsiden, eller for direkte eller indirekte skader 
forårsaket av nettstedets utnyttelse. Dersom du oppdager feil ved nettsidene, vennligst kontakt oss 
på webkontakt@dacon.no. 

 

Hyperlenker 

Dacons nettside kan inneholde hyperlenker eller referanser til nettsider som eies og er levert av 
tredjeparter. Når du følger slike lenker innebærer det at du forlater Dacons nettside. Eksterne 
nettsider kan åpne seg i fullskjerm (i så fall må du benytte tilbakeknappen i nettleseren din for å gå 
tilbake til Dacons nettside) eller de kan åpne seg innenfor rammene av denne nettsiden (hvor du i så 
fall kan navigere tilbake til denne nettsiden ved hjelp av navigasjonsknappene inne i rammen).  

At Dacon tilbyr slike lenker innebærer ikke at Dacon stiller seg bak eller har ansvar for innholdet som 
er tilgjengelig via hyperlenken. Dacon har ikke ansvar for tilgjengeligheten av slike hyperlenker og 
råder ikke i noe tilfelle over utformingen av og påvirker ikke innholdet på nettsider som er levert av 
tredjeparter. Dacon har heller ikke ansvar for skade som følge av utnyttelse av innhold på nettsider 
levert av tredjeparter. Bruk av sider tilhørende tredjeparter skjer utelukkende på brukerens egen 
risiko. 

 

Immaterielle rettigheter 

Denne nettsiden inneholder materiale inkludert tekst, bilder og andre audiovisuelle virkemidler som 
er beskyttet av opphavsrettslige og/eller varemerkerettslige bestemmelser. Opphavsrett eller 
varemerker som benyttes på denne nettsiden eies enten av Dacon eller kan ha blitt lisensiert til oss 
av den eller de rettslige eierne for bruk på denne nettsiden. Dacon etterstreber å sikre at alt innhold 
på denne nettsiden som er lisensiert til oss av andre er lovlig anskaffet og korrekt kreditert. 

Fjerning av referanser til opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter fra 
originalmaterialet som er kopiert eller skrevet ut forutsetter Dacons eller andre berørte 
rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke. 

 

  

         Haslum 11.03.2022 



Terms of use 

The website is owned and operated by Dacon AS. By using this website, you accept these terms of 
use. 
 

Disclaimer and Limitation of Liability 

The information on this website is intended only to represent Dacon and our business. Dacon does 
not warrant the accuracy or completeness of any information available on this website. Be aware 
that some information may be out of date. We therefore recommend that you verify all information 
you find on this website before use. Dacon is not responsible for your actions because of the use of 
the information on this website, or for direct or indirect damages caused by using the website. If you 
discover errors on the website, please contact us at webkontakt@dacon.no. 

Hyperlinks 

Dacon's website may contain hyperlinks or references to websites owned and provided by third 
parties. When you follow such links, it means that you are leaving Dacon's website. External websites 
may open in full screen (in which case you must use the back button in your browser to return to the 
Dacon website) or they may open within the framework of this website (where you can then 
navigate back to this website using of the navigation buttons inside the frame). 

The fact that Dacon offers such links does not mean that Dacon is responsible for the content that is 
available via the hyperlink. Dacon is not responsible for the availability of such hyperlinks and in no 
case controls the design of and does not affect the content of websites provided by third parties. 
Dacon is also not liable for damage resulting from the exploitation of content on websites provided 
by third parties. Use of sites belonging to third parties is solely at the user's own risk. 

Intellectual property rights 

This website contains material including text, images and other audio-visual means that are 
protected by copyright and / or trademark law. The copyrights or trademarks used on this website 
are either owned by Dacon or may have been licensed to us by the legal owner or owners for use on 
this website. Dacon strives to ensure that all content on this website that is licensed to us by others is 
legally acquired and properly credited. 

Removal of any copyright, trademark or other intellectual property rights of the original material 
copied or printed is subject to the prior written consent of Dacon`s or other affected rights holders. 
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