
INFORMATION OM VORES COOKIES 

Vi bruger følgende cookies, som vi selv sætter:  

     

Cookie Domæne Virksomhed Beskrivelse Varig
hed 

Formål 

AMCVS_29510C
0F53DB0E6F0A4
90D45%4540Ad
obeOrg 
 

Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Unikt ID, der bruges 
af Adobe Analytics til 
at genkende en 
tilbagevendende 
besøgende, oprette 
unikke 
målgruppeprofiler og 
levere målrettet 
kommunikation. 

6 mdr. Statistik* 

AMCV_29510C0
F53DB0E6F0A49
0D45%4540Ado
beOrg 

Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Denne cookie 
hjælper med at 
udføre 
grundlæggende 
funktioner som 
identifikation af 
besøgende, id-
synkronisering, 
segmentering, 
modellering, 
rapportering osv. 

2 år Statistik* 

_fbp Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Brugt af Facebook til 
at levere en række 
reklameprodukter, 
herunder fra 
tredjepartsannoncør
er 

3 mdr. Markedsfør
ing 

_gcl_aw Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Brugt af Google 
AdSense til at 
eksperimentere med 
annonceeffektivitet 
på tværs af 
websteder, der 
bruger deres 
tjenester 

3 mdr. Markedsfør
ing* 

S_cc Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Bruges til at 
kontrollere, om 

Sessio
n 

Statistik* 



brugerens browser 
understøtter cookies. 

S_getNewRepea
t 

Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Denne cookie bruges 
til at afgøre, om den 
besøgende har 
besøgt webstedet 
før, eller om det er en 
ny besøgende på 
webstedet 

29 
dage 

Statistik* 

S_invisit Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Indsamler statistik 
over de besøgendes 
besøg på webstedet, 
såsom antallet af 
besøg, den 
gennemsnitlige tid 
brugt på webstedet 
og hvilke sider der er 
blevet læst. 

1 dag Statistik* 

S_ppv Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Gemmer information 
om, hvilken lodret 
procentdel af en side 
der er blevet vist for 
brugeren 

Sessio
n 

Statistik* 

S_ppvl Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Denne cookie bruges 
til at indsamle i 
formation på den 
besøgende. Disse 
oplysninger gemmes 
til intern analyse hos 
webstedsoperatøren 
- Intern analyse 
bruges af websteder 
til at optimere deres 
domæner 

Sessio
n 

Statistik* 

S_vnum Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Registrerer, hvordan 
brugeren har nået 
webstedet 

1 år Statistik* 

test Kärcher.c
om 

Kärcher A/S Bruges til at opdage, 
om den besøgende 
har accepteret 
marketingkategorien 
i cookiebanneret. 

Sessio
n 

Statistik* 



S_heroteaser Kärcher.c
om 

  Sessio
n 

Ikke-
klassificeret 

gdslv Kärcher.c
om 

Kärcher A/S  3 år Ikke-
klassificeret  

Gdslv_s Kärcher.c
om 

Kärcher A/S  1 dag Ikke-
klassificeret  

Gpv_pfm Kärcher.c
om 

Kärcher A/S  1 dag Ikke-
klassificeret  

Gpv_pmkls Kärcher.c
om 

Kärcher A/S  1 dag Ikke-
klassificeret  

Gpv_ppid Kärcher.c
om 

Kärcher A/S  1 dag Ikke-
klassificeret  

Gpv_ppname Kärcher.c
om 

Kärcher A/S  1 dag Ikke-
klassificeret  

*En beskrivelse af formålet findes ovenfor under punktet og cookietype: «HVILKE TYPER COOKIES BRUGER VI?» 

 

Vi bruger følgende cookies fra tredjeparter: 

 Nødvendige cookies    

Cookie Domæne Virksomhed Beskrivelse Varig
hed 

Formål 

dextp 
 

Demdex.
net 

Adobe Audience 
Manager, Adobe Inc. 

Denne cookie bruges 
af virksomheden til at 
registrere den sidste 
gang, der blev 
foretaget 
datasynkronisering. 

Adobe Cookie Policy 

6 mdr. Statistik* 

dpm Dpm.dem
dex.net 

Adobe Inc. Denne cookie 
hjælper med 
virksomheden med at 
udføre 
grundlæggende 
funktioner som 
identifikation af 
besøgende, id-
synkronisering, 
segmentering, 
modellering, 
rapportering osv. 

2 år Statistik* 



Adobe Cookie Policy 

demdex Demdex.
net 

Adobe Audience 
Manager, Adobe Inc 

Cookien samler 
anonyme og statiske 
data om en brugers 
besøg på 
Hjemmesiden. Den 
indeholder et unikt 
ID, der bruges af 
Adobe Analytics til at 
genkende en 
tilbagevendende 
besøgende, oprette 
unikke 
målgruppeprofiler og 
levere målrettet 
kommunikation. 

Adobe Cookie Policy 

2 år Statistik* 

_dp Demdex.
net 

Adobe Audience 
Manager, Adobe Inc 

Dette er en 
midlertidig cookie, 
som sættes for at 
afgøre, om den kan 
sætte andre cookies i 
demdex.net-
domænet i en 
tredjepartssammenh
æng.  

Adobe Cookie Policy 

Sessio
n 

Markedsfør
ing* 

DSID Doublecli
ck.net 

DoubleClick, Google 
LLC 

Denne cookie bruges 
af Google til at 
begrænse frekvensen 
af annoncer, således 
at du ikke behøver at 
se den samme 
annonce gentagne 
gange.  

Google Cookie Policy 

Sessio
n 

Markedsfør
ing* 

IDE Doublecli
ck.net 

DoubleClick, Google 
LLC 

Cookien indeholder 
et unikt ID der bruges 
til at bestemme, 
hvilke annoncer der 
er blevet vist på en 
enhed på vegne af 
Google's 
reklameplatform 

2 år Markedsfør
ing* 



DoubleClick. Cookien 
måler effektiviteten 
af annoncerne for at 
gøre annoncerne 
mere relevante for 
brugeren. 

Google Cookie Policy 

Ev_sync_dd Everestte
ch.net 

Adobe Media 
Optimizer 

Cookien bruges til at 
identificere 
besøgende. 

Adobe Cookie Policy 

2 år Markedsfør
ing* 

Everest_g_v2 Everestte
ch.net 

Adobe Media 
Optimizer 

Cookien bruges til at 
identificere 
besøgende. 

Adobe Cookie Policy 

2 år Markedsfør
ing* 

C_user Facebook
.com 

Facebook Bruges sammen med 
xs-cookien til at 
autentificere din 
identitet til 
Facebook. Facebook 
Cookie Policy 

90 
dage 

Markedsfør
ing* 

Datr Facebook
.com 

Facebook Identificerer 
browsere med 
henblik på sikkerhed 
og 
webstedsintegritet, 
herunder til 
kontogendannelse og 
identifikation af 
potentielt 
kompromitterede 
konti. Facebook 
Cookie Policy 

2 år Markedsfør
ing* 

Fr Facebook
.com 

Facebook Facebooks primære 
reklame-cookie. 
Bruges til at levere, 
måle og forbedre 
relevansen af 
annoncer. Facebook 
Cookie Policy 

90 
dage 

Markedsfør
ing* 

Sb Facebook
.com 

Facebook Identificerer 
browseren til login-
godkendelsesformål. 

Sessio
n 

Markedsfør
ing* 



Facebook Cookie 
Policy 

xs Facebook
.com 

Facebook Bruges sammen med 
c_user cookie til at 
autentificere din 
identitet til 
Facebook. Facebook 
Cookie Policy 

90 
dage 

Markedsfør
ing* 

1P_JAR Google.c
om 

Google LLC Denne cookie bliver 
brugt til at lave 
statistik på 
hjemmeside samt 
spore konverterings 
frekvenser. 

Google Cookie Policy 

1 mdr. Statistik* 

ANID Google.c
om 

Google LLC Bruges til reklame, 
der serveres på 
nettet og gemmes på 
google.com. 

Google Cookie Policy 

2 år Præference
* 

CONSENT Google.c
om 

Google LLC Denne cookie udfører 
information om, 
hvordan 
slutbrugeren bruger 
hjemmesiden og al 
reklame, som 
slutbrugeren måtte 
have set, før han 
besøger det nævnte 
websted.  

Google Cookie Policy 

1 år Markedsfør
ing* 

NID Google.c
om 

Google LLC Denne cookie 
gemmer et unikt id så 
google kan huske ens 
præferencer og 
anden information, 
så som sprog, hvor 
mange søge 
resultater man 
ønsker pr side, eller 
om man vil have 
Googles SafeSearch 
filter slået til. 

6 mdr. Markedsfør
ing* 



Google Cookie Policy 

_Secure-
3PAPISID 

Google.c
om 

Google LLC HSID-, SSID-, APISID- 
og SAPISID-cookies 
gør det muligt for 
Google at indsamle 
brugeroplysninger til 
videoer, der er hostet 
af YouTube. 

Google Cookie Policy 

2 år Præference
* 

_Secure-3PSID Google.c
om 

Google LLC HSID-, SSID-, APISID- 
og SAPISID-cookies 
gør det muligt for 
Google at indsamle 
brugeroplysninger til 
videoer, der er hostet 
af YouTube. 

Google Cookie Policy 

2 år Præference
* 

1P_JAR Google.d
k 

Google LLC Denne cookie bliver 
brugt til at lave 
statistik på 
hjemmeside samt 
spore konverterings 
frekvenser. 

Google Cookie Policy 

1 mdr. Statistik* 

ANID Google.d
k 

Google LLC Bruges til reklame, 
der serveres på 
nettet og gemmes på 
google.com. 

Google Cookie Policy 

2 år Præference
* 

CONSENT Google.d
k 

Google LLC Denne cookie udfører 
information om, 
hvordan 
slutbrugeren bruger 
hjemmesiden og al 
reklame, som 
slutbrugeren måtte 
have set, før han 
besøger det nævnte 
websted.  

Google Cookie Policy 

1 år Markedsfør
ing* 



NID Google.d
k 

Google LLC Denne cookie 
gemmer et unikt id så 
google kan huske ens 
præferencer og 
anden information, 
så som sprog, hvor 
mange søge 
resultater man 
ønsker pr side, eller 
om man vil have 
Googles SafeSearch 
filter slået til. 

Google Cookie Policy 

 Markedsfør
ing* 

_Secure-
3PAPISID 

Google.d
k 

 HSID-, SSID-, APISID- 
og SAPISID-cookies 
gør det muligt for 
Google at indsamle 
brugeroplysninger til 
videoer, der er hostet 
af YouTube. 

Google Cookie Policy 

2 år Præference
* 

_Secure-3PSID Google.d
k 

Google LLC HSID-, SSID-, APISID- 
og SAPISID-cookies 
gør det muligt for 
Google at indsamle 
brugeroplysninger til 
videoer, der er hostet 
af YouTube. 

Google Cookie Policy 

2 år Præference
* 

*En beskrivelse af formålet findes ovenfor under punktet og cookietype: «HVILKE TYPER COOKIES BRUGER VI?» 

 


