SEKRETESSPOLICY
JELD-WEN Sverige AB värnar om att skydda och respektera din sekretess.
Denna policy (tillsammans med våra användningsvillkor och andra dokument som de hänvisar till) utgör
grunden för hur vi behandlar personlig information som vi samlar in eller som du tillhandahåller oss. Läs det
följande noggrant för att förstå våra åsikter om och praxis för din personliga information och hur vi behandlar
den.
INFORMATION SOM VI KAN SAMLA IN
Vi kan samla in och behandla följande information:

Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats www.jeld-wen.se. Detta
omfattar information som tillhandahålls vid tidpunkten för registreringen för att använda webbplatsen,
prenumerationen på vår tjänst eller förfrågan om fler tjänster. Vi kan också be om din information när du
deltar i en tävling eller kampanj som sponsras av oss eller något av våra dotterbolag och när du rapporterar
ett problem med vår webbplats.




Om du kontaktar oss kan det hända att vi sparar korrespondensen.
Vi kan även be dig delta i undersökningar som vi använder i forskningssyfte, även om du inte behöver
svara på dem.
Uppgifter om dina besök på vår webbplats omfattar, men är inte begränsade till, trafikdata, platsdata,
webbloggar och annan kommunikationsdata och resurserna som du bereder dig åtkomst till.
IP-ADRESSER
Vi kan samla in information om din dator, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för
systemadministration, för att rapportera kollektiv information till våra annonsörer och dotterbolag och för att
granska användningen av vår webbplats. Detta är statistisk information om våra användares agerande och
mönster när de surfar och identifierar vanligtvis inte individer. Vi kan och kommer att använda IP-adresser för
att identifiera dig när vi anser att det är nödvändigt för att upprätthålla efterlevnad av våra användnings- och
tjänstevillkor för webbplatsen eller för att skydda vår tjänst, webbplats, kunder eller andra.
COOKIES
På denna webbplats använder vi olika verktyg för att mäta och analysera information om besök på webbplatsen.
I det syftet använder vi din IP-adress (en serie siffror som identifierar en dator på Internet) för att bland annat
samla in information om Internettrafik och information om webbläsartyp och dator. Vi använder inte denna
information för att identifiera dig personligen. Dessutom används cookies. En cookie är en liten fil som lagras på
din dator när du besöker en webbplats. Om du besöker webbplatsen igen känner cookien av att det är ett
återbesök. Vi använder inte cookien för att identifiera dig personligen. Cookien används inte heller för att
identifiera dig på tredjepartswebbplatser. Du kan konfigurera webbläsaren så att den avvisar cookies, tar bort
cookies eller informerar när en cookie installeras. Du kan ta reda på hur du gör genom att klicka på "hjälp" i
webbläsarmenyn.
PLATS FÖR LAGRING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION
Informationen som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, en destination utanför det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Den kan även behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss
eller för någon av våra partner. Sådan personal kan bland annat vara involverad i fullbordan av din beställning
och tillhandahållandet av supporttjänster. Genom att skicka in din personliga information samtycker du till denna
överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att se till att din
information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy.

All information som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. I de fall då vi har gett dig (eller du har
valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats ansvarar du för att hålla detta lösenord
konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela lösenordet med någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din
personliga information kan vi inte garantera säkerheten för den information som överförs till vår webbplats, alla

överföringar sker på egen risk. När vi har tagit emot din information använder vi strikta rutiner och
säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN
Vi använder information om dig på följande sätt:




För att se till att innehåll från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.
För att tillhandahålla dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågar från oss eller som vi tror
kan intressera dig, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.
Om du tillhandahåller oss din e-postadress eller telefonnummer kan vi välja att skicka ett meddelande eller
ringa i uppföljningssyfte, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.

Vi kan också använda din information, eller tillåta tredje parter att använda din information, för att tillhandahålla
dig information om varor och tjänster som kan vara intressanta för dig och vi eller de kan kontakta dig om detta
via e-post, post eller telefon.

Om du är en befintlig kund kontaktar vi endast dig elektroniskt (e-post eller SMS) med information om varor
och tjänster som liknar dem som tidigare sålts till dig.

Om du är en ny kund, och vi tillåter tredje parter att använda din information, kontaktar vi (eller de) endast dig
elektroniskt om du har samtyckt till detta.
Om du inte vill att vi använder din information på detta sätt, eller vidarebefordrar dina uppgifter till tredje parter
i marknadsföringssyfte, kryssar du för den relevanta rutan som finns på formuläret på vilket vi samlar in din
information.

Vi röjer inte information om identifierbara individer till våra annonsörer, men vi kan tillhandahålla dem kollektiv
information om våra användare (till exempel kan vi informera dem om att 500 män under 30 år har klickat på
deras annons en viss dag). Vi kan även använda sådan kollektiv information för att hjälpa annonsörer att nå den
typ av målgrupp de vill rikta in sig på (till exempel kvinnor på en särskild geografisk plats). Vi kan använda den
personliga informationen som vi har samlat in från dig för att göra det möjligt att uppfylla våra annonsörers
önskemål genom att visa deras annons för den målgruppen.
RÖJANDE AV DIN INFORMATION
Vi kan röja din personliga information till alla medlemmar i vår grupp, vilket innebär våra dotterbolag, våra
slutliga holdingbolag och deras dotterbolag.
Vi kan röja din personliga information till tredje parter:




I händelse av försäljning eller köp av företag eller tillgångar, då vi kan röja din personliga information till
den potentiella säljaren eller köparen av ett sådant företag eller tillgångar.
Om vårt företag eller en väsentlig del av företagets tillgångar förvärvas av en tredje part, då personlig
information om kunderna är en av tillgångarna som överlåts.
Om vi har en skyldighet att röja eller dela med oss av personlig information för att uppfylla en juridisk
skyldighet, eller för att verkställa eller tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal, för att skydda
rättigheter, egendom och säkerhet som tillhör JELD-WEN inc., våra kunder eller andra. Detta omfattar att
utbyta information med andra företag och organisationer för att skydda mot bedrägerier och reducera
kreditrisker.

Delning av information
Personlig information är information om dig som är personligt identifierbar som ditt namn, adress, e-postadress
eller telefonnummer och som inte på annat sätt är offentligt tillgänglig. JELD-WEN säljer inte eller leasar ut din

personliga information. Vi röjer ingen specifik personlig information som du skickar till oss om dig på ett sätt
som kopplar samman dig med den personliga informationen, förutom när vi har ditt tillstånd eller under särskilda
omständigheter, som när vi i god anda anser att lagen kräver det eller vid de särskilda omständigheter som
beskrivs nedan. Följande beskriver några av de sätt på vilka din personliga information kan röjas.

Vi kan även dela den personliga information som vi samlar in tillsammans med andra enheter, t.ex.:





Oberoende tjänsteleverantörer, t.ex. företag som tillhandahåller värdepapperisering.
Myndigheter och lagupprätthållande tjänstemän.
Andra organisationer, med ditt samtycke.
Andra organisationer, i enlighet med vad som är tillåtet i lag.
Genom att begära mer information ger du oss tillstånd att överföra din personliga information till sponsorn
så att denne kan tillmötesgå din begäran. I många instanser delar vi bara med oss av din e-postadress.

Skydda kundinformation
Vi beviljar endast åtkomst till icke-offentlig personlig information om dig till företagsanställda och anslutna och
icke-anslutna tjänsteleverantörer så att de kan tillhandahålla eller erbjuda dig produkter och tjänster, bearbeta och
serva dina konton och administrera vår verksamhet.

Förutom under de omständigheter som anges i denna sekretesspolicy hålls din personliga information
konfidentiell. Dessutom använder vi fysiska, elektroniska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder som följer
tillämpliga standarder för att skydda denna personliga information. Vissa lagar kan begränsa delningen av din
icke-offentliga personliga information ytterligare.
Vi kan även röja information i särskilda fall när vi har anledning att tro att röjandet av denna information är
nödvändig för att identifiera, kontakta eller vidta juridiska åtgärder mot någon som bryter mot
användningsvillkoren eller tjänstevillkoren eller som orsakar skada på eller stör (antingen avsiktligt eller
oavsiktligt) våra rättigheter eller egendom, våra kunder eller någon annan.
Vi kan röja eller bereda oss åtkomst till kontoinformation när vi i god anda anser att lagen kräver det.
Tredje parter och samlad information
Då och då kan du ges möjligheten att ta emot material eller särskilda erbjudanden från tredje parter. Om du
väljer att ta emot information från dessa tredje parter kommer vi att (med ditt tillstånd) dela med oss av ditt namn
och din e-postadress till sådana tredje parter. Vi kan även hålla reda på vilka delar av webbplatsen som
användare besöker och annan statistik, och samla denna information för att kunna skapa en bättre upplevelse för
våra webbplatsanvändare. Allt detta görs utan kännedom om ditt namn eller annan personlig information för att
beskriva våra besökare och tjänster för potentiella partner, annonsörer eller andra tredje parter och för andra
lagenliga syften.
DINA RÄTTIGHETER
Vi behandlar endast din personliga information i marknadsföringssyfte när du har lämnat ditt samtycke. Vi
informerar dig (innan vi samlar in din information) om vi avser att använda din information för sådana syften
eller röja din information till en tredje part för sådana syften. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan
behandling genom att kryssa i vissa rutor i de formulär som vi använder för att samla in din information. Du kan
även när som helst utöva rätten genom att kontakta oss på sekonsument@jeld-wen.biz.
Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra dotterbolag eller tredje
parter. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina
egna sekretesspolicyer och att vi inte tar på oss något ansvar eller någon skyldighet för dessa policyer. Läs dessa
sekretesspolicyer innan du skickar in någon personlig information till dessa webbplatser.

ÅTKOMST TILL INFORMATION
Tillämplig dataskyddslagstiftning ger dig rätt till åtkomst av information som lagras om dig. Din rätt till åtkomst
kan utövas i enlighet med den lagstiftningen.
ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY
Alla eventuella ändringar som vi gör i sekretesspolicyn i framtiden kommer att anslås på denna sida.
BARNS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSER
Våra webbplatser är inte avsedda för barn under 18 år. Vidare är det inte vår avsikt att erbjuda
kampanjerbjudanden till barn. Om detta sker av misstag kommer vi att vidta omedelbara åtgärder, vid anmälan
av barnets ålder, för att modifiera våra register och eliminera risken för framtida erbjudanden av denna natur.
KONTAKT
Frågor, kommentarer och begäranden angående denna sekretesspolicy välkomnas och ska skickas till
sekonsument@jeld-wen.biz.

POLICY FÖR ACCEPTABEL
WEBBPLATSANVÄNDNING
Denna policy för acceptabel användning anger villkoren mellan dig och oss inom ramen för vilka du får bereda
dig åtkomst till vår webbplats www.jeld-wen.se. Denna policy för acceptabel användning gäller för alla
användare av och besökare på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen godkänner och samtycker du till att följa alla principer i denna policy för
acceptabel användning som kompletterar våra användningsvillkor för webbplatsen.
Jeld-wen.se är en webbplats som drivs av JELD-WEN Sverige AB. Vi är registrerade i Sverige under
företagsnumret organisationsnumret 556043-2337 och vi har vårt registrerade säte i Åstorp. Vår huvudsakliga
handelsadress är Åstorp. Vårt organisationsnummer är 556043-2337.
FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Du får endast använda webbplatsen för lagliga syften. Du får inte använda vår webbplats:







På ett sätt som bryter mot någon tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller förordning.
På ett sätt som är olagligt eller bedrägligt eller som har ett olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt.
I syfte att på något sätt skada eller försöka skada minderåriga.
För att skicka, med vetskap ta emot, ladda upp, ladda ned, använda eller återanvända något material som
inte följer våra innehållsstandarder.
För att sprida eller ligga bakom skickande av oönskat eller obehörigt marknadsförings- eller
kampanjmaterial eller andra former av ofredande (skräppost).
För att medvetet sprida data, skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar,
tidsbomber, keyloggers, spionvara, annonsprogram eller andra skadliga program eller liknande datorkod
som är utformad för att negativt påverka driften av programvara eller maskinvara.
Du samtycker även till att:




Inte reproducera, duplicera, kopiera eller vidareförsälja någon del av vår webbplats i strid mot
bestämmelserna i våra användningsvillkor för webbplatsen.
Inte utan godkännande bereda dig åtkomst till, hindra, förstöra eller avbryta:
• någon del av vår webbplats,
• utrustning eller nätverk på vilka vår webbplats lagras,
• programvara som används i anslutning till vår webbplats eller
• utrustning, nätverk eller programvara som ägs eller används av tredje part.
UPPHÄVANDE OCH UPPSÄGNING
Vi avgör, enligt eget gottfinnande, om ett brott mot policyn för acceptabel användning har begåtts genom din
användning av vår webbplats. När ett brott mot denna policy har inträffat kan vi vidta de åtgärder som vi anser är
lämpliga.
Ett misslyckande att uppfylla denna policy för acceptabel användning utgör ett väsentligt brott mot
användningsvillkoren enligt vilka du har tillstånd att använda vår webbplats och kan resultera i alla eller några av
följande åtgärder:







Omedelbart, temporärt eller permanent upphävande av din rätt att använda vår webbplats.
Utfärdande av en varning till dig.
Juridiska åtgärder gentemot dig för ersättning av alla kostnader på en skadeslöshetsbasis (inklusive, men
inte begränsat till, rimliga administrativa och juridiska kostnader) som brottet har gett upphov till.
Andra juridiska åtgärder gentemot dig.
Avslöjande av sådan information för lagupprätthållande myndigheter när vi anser att det är nödvändigt.

Vi avsäger oss ansvar för åtgärder som vidtas på grund av brott mot denna policy för acceptabel användning.
Åtgärderna som beskrivs i denna policy är inte begränsade, vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligen anser
vara lämpliga.
ÄNDRINGAR I POLICYN FÖR ACCEPTABEL ANVÄNDNING
Vi kan revidera denna policy för acceptabel användning när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas
kontrollera denna sida då och då för att hålla dig underrättad om eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är
juridiskt bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i denna policy för acceptabel användning kan även ersättas
av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.

VILLKOR FÖR WEBBPLATSANVÄNDNING
Denna sida (tillsammans med de dokument som den hänvisar till) beskriver användningsvillkoren för hur du får
använda vår webbplats www.jeld-wen.se som gäst. Läs dessa användningsvillkor noga innan du börjar använda
webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du godkänner dessa användningsvillkor och att du
samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa användningsvillkor ska du inte använda webbplatsen.
INFORMATION OM OSS
www.jeld-wen.se är en webbplats som drivs av JELD-WEN Sverige AB. Vi är registrerade i Sverige under
företagsnumret 556043233701 och vi har vårt registrerade säte i Åstorp. Vår huvudsakliga handelsadress är
Åstorp. Vårt momsnummer är SE556043233701.
ÅTKOMST TILL VÅR WEBBPLATS
Åtkomst till vår webbplats är tillåten på temporär basis, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra
tjänsten som vi tillhandahåller på vår webbplats utan meddelande (se nedan). Vi tar inte på oss något ansvar om
webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under någon period.
Då och då kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats, eller hela webbplatsen, för användare.
När du använder vår webbplats måste du följa bestämmelserna i vår policy för acceptabel användning.
Du ansvarar för alla arrangemang som är nödvändiga för att du ska kunna bereda dig åtkomst till vår webbplats.
Du ansvarar även för att se till att alla personer som bereder sig åtkomst till vår webbplats genom din
Internetanslutning känner till dessa villkor och följer dem.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Vi äger eller är licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i materialet som publiceras där.
Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och upphovsrättfördrag världen över. Alla sådana rättigheter
förbehålles.
Du får skriva ut en kopia, och ladda ned utdrag, av alla sidor på vår webbplats för personlig referens och du får
göra andra personer inom din organisation uppmärksamma på material som anslås på vår webbplats.
Du har inte rätt att modifiera papperskopiorna eller de digitala kopiorna av material som du har skrivit ut eller
laddat ned på något sätt och du får inte använda, reproducera, skapa härledda verk från eller distribuera
illustrationer, fotografier, bild-eller ljudsekvenser eller grafik, vare sig separat från eller tillsammans med
medföljande text.
Vår status (och eventuella identifierade bidragsgivares statusar) som upphovsmännen till materialet på vår
webbplats måste alltid erkännas.
Du får inte använda någon del av materialen på vår webbplats för kommersiella syften utan att erhålla en licens
för att göra så från oss eller våra licensgivare.
Om du skriver ut, kopierar eller hämtar någon del av vår webbplats på ett sätt som strider mot dessa
användningsvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera
eller förstöra alla kopior av materialet som du har gjort.
ÅBEROPA ANSLAGEN INFORMATION
Kommentarer och annat material som anslås på vår webbplats är inte avsedda att fungera som råd som du ska
åberopa. Vi friskriver oss därför från alla förpliktelser och allt ansvar som uppstår genom åberopande av sådant
material av en besökare på vår webbplats eller av någon som kan ha informerats om webbplatsens innehåll.
VÅR WEBBPLATS ÄNDRAS REGELBUNDET
Vi har som mål att uppdatera webbplatsen regelbundet och kan när som helst ändra innehållet. Vid behov kan vi
stoppa åtkomsten till vår webbplats eller stänga av den på obestämd tid. Visst material på webbplatsen kan vid
vissa tillfällen vara inaktuellt och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

VÅRT ANSVAR
Materialet som visas på webbplatsen tillhandahålls utan garantier vad gäller dess korrekthet. I den utsträckning
det är tillåtet enligt lag frånsäger vi, andra medlemmar i vår företagsgrupp och tredje parter som är anslutna till
oss, oss uttryckligen från:












Alla garantier och andra villkor som på annat sätt kan anses vara underförstådda enligt lag, praxis eller
sedvanerätt.
Allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada eller följdförluster eller följdskador som en användare
ådrar sig i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller
som ett resultat från användningen av vår webbplats, av webbplatser som är länkade till den och material
som anslås på den, inklusive, utan begränsning till ansvar för:
förlust av inkomst eller intäkt,
affärsförlust,
förlust av vinst eller kontrakt,
förlust av förväntade besparingar,
förlust av information,
förlust av goodwill,
bortkastad hanterings- eller kontorstid och
för all annan slags förlust eller skada, oavsett hur den uppstår och oavsett om den orsakades av ett
kontraktsbrott eller inte, även om den var förutsägbar, förutsatt att detta villkor inte ska förhindra anspråk
på förlust av eller skada på fysisk egendom eller andra anspråk för direkt ekonomisk förlust som inte
utesluts av någon av de kategorier som anges ovan.
Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår vårdslöshet, inte
heller vårt ansvar för bedräglig framställning eller oriktig framställning vad gäller ett väsentligt förhållande, inte
heller något ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.
INFORMATION OM DIG OCH DINA BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS
Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Genom att använda vår webbplats
samtycker du till sådan behandling och du intygar att all information som tillhandahålls av dig är korrekt.
VIRUS, HACKING OCH ANDRA ÖVERTRÄDELSER
Du får inte missbruka vår webbplats genom att med vetskap introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska
bomber eller annat material som är farligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka bereda dig obehörig åtkomst
till vår webbplats, servern på vilken vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad
till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats genom en denial of service-attack eller en distributed
denial of service-attack.
Vi rapporterar alla brott mot denna bestämmelse till relevanta lagupprätthållande myndigheter och samarbetar
med dessa myndigheter genom att röja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att
använda vår webbplats omedelbart.
Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som orsakas av en distributed denial of service-attack, virus eller
annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustningen, datorprogram, information eller annat ägt
material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av material som har publicerats på
den eller på någon webbplats som den är länkad till.
LÄNKNING TILL VÅR WEBBPLATS
Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är korrekt och lagenligt och inte skadar vårt
rykte eller drar fördel av det. Du får däremot inte skapa en länk på ett sätt som antyder någon slags förbund med,
godkännande av eller stöd från vår sida som inte existerar.
Du får inte heller skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.
Vår webbplats får inte innefattas på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan
del av vår webbplats än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att utan meddelande ta bort rätten till länkning.
Webbplatsen från vilken du länkar måste till fullo följa de innehållsstandarder som anges i vår policy för
acceptabel användning.

Om du vill använda något annat material på vår webbplats än det som anges ovan skickar du en förfrågan till
sekonsument@jeld-wen.biz. Vi kan oavsett anledning upphäva rätten att länka till vår webbplats.
LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS
När vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter
tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser
eller resurser och påtar oss inget ansvar för dem eller för eventuell förlust eller skada som kan uppstå från din
användning av dem.
JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG
Domstolarna i Sverige har icke-exklusiv jurisdiktion över alla anspråk som uppstår från, eller i samband med, ett
besök på vår webbplats.
Dessa användningsvillkor och alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller som har samband med dem eller
deras processer och processprocedurer (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) ska styras av och tolkas
i enlighet med svensk lag.
VARIATIONER
Vi kan revidera dessa användningsvillkor när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas kontrollera
denna sida då och då för att hålla dig underrättad om eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är bindande
för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användningsvillkor kan även ersättas av bestämmelser eller
meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.
DINA FUNDERINGAR
Om du har funderingar kring material som visas på vår webbplats kan du kontakta sekonsument@jeld-wen.biz.
Tack för att du besöker vår webbplats.

