
Cookiepolitik 

Information om Cookies 

Fjord-Frandsen biler ApS bruger cookies til at undersøge, hvordan websitet bliver anvendt, 

så vi løbende kan forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i statistikken er 

anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne eller identificerbare brugere. 

Dette website anvender cookies til følgende formål: 

1. Teknisk funktionalitets forbedringer, så vi kan huske dine præferencer og du kan 

fortsætte hvor du slap. 

2. Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores website og hvordan de bruger 

det – så vi har mulighed for at forbedre din oplevelse på websitet. 

3. Dokumentation af annonceeffektivitet. 

  

Hvad er en Cookie 

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller 

anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan 

bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor 

du slap eller de kan huske dine favorit biler eller andre præferencer. Cookies kan ikke 

indeholde skadelig kode som f.eks. virus. 

Hvorfor bruger fjord-frandsen.dk cookies. 

Vi bruger cookies fordi de hjælper os med at gøre vores online-tjenester lettere at bruge. 

Formålet med at vi hos Fjord-Frandsen.dk bruger cookies er i sin enkelthed at genkende 

cookies for at huske dine personlige indstillinger på webstedet, samt at udføre statistik og 

målrette annoncer. 

Cookies til trafikmåling 

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 



Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Cookies til trafikmåling i annoncenetværk 

Websitet bruger en række 3. parts services (3. parts cookies), som bl.a. bruges til 

adfærdsbaseret markedsføring. Det betyder, at vi f.eks. kan vise dig bannere med 

informationer, som du har vist interesse for på vores hjemmeside. 

Cookies til Google Display Network 

Du kan læse om, hvordan Google anvender cookies her: 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på 

tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg 

Slet eller bloker cookies 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. 

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Yderligere spørgsmål 

Du er velkommen til at kontakte os på hff@fjord-frandsen.dk hvis du har yderligere 

spørgsmål til cookies her på websitet. Du kan læse mere i bekendtgørelsen 

https://erhvervsstyrelsen.dk/cookie-loven-0 
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