
Live ratinglogo på abonnement 
Du skal betale et årsabonnement for at få vores Live 
ratinglogo. Det skal du af flere årsager:

• Vi vil sikre, at Live ratinglogoet beskyttes gennem et 
ensformigt logodesign hos alle brugere.
• Vi vil bibeholde den kvalitet, som 
kreditværdighedssymbolet står for med et ensrettet 
udseende.
• Vi opdaterer automatisk Live ratinglogoet dagligt med 
aktuel dato af kvalitetsmæssige årsager samt for at leve op 
til Datatilsynets krav og retningslinjer.

For at undgå eventuelle misforståelser følger her en række 
regler, retningslinjer og råd til anvendelse af Bisnodes Live 
ratinglogo.

Et beskyttet varemærke
Bemærk at Bisnodes kreditvurderingssystem AAA er et 
registreret varemærke, som tilhører Bisnode. Det er beskyttet 
af Varemærkeretten.

Hvis du ikke følger Bisnodes regler og retningslinjer, gør du 
dig skyldig i varemærkekrænkelse og begår dermed en 
strafbar handling. Hvis det sker, er du forpligtet til at erstatte 
det tab, som måtte være påført Bisnode, som den 
retmæssige indehaver af varemærket.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores 
Kundeservice på tlf.
70 22 04 10 eller customercare@bisnode.dk. 

Implementering af Bisnodes Live 
ratinglogo
Det er meget vigtigt for os, at alle brugere har et ensartet 
ratinglogo, således at følelsen af kvalitet, som 
kreditvurderingssymbolet står for, kan bibeholdes. Vi ønsker 
også at sikre en så korrekt og tydelig eksponering af Live 
ratinglogoet som muligt. Derfor ligger logoet altid på en hvid 
farveflade.

Daglig opdatering
Vores Live ratinglogo er programmeret til daglig opdatering 
via vores database. Du er således altid sikret en dugfrisk 
rating på din virksomhed.

Retningslinjer for anvendelse af 
Live ratinglogo
Vi er glade for, at du har valgt at bruge vores Live ratinglogo i din 
markedsføring. At være en kreditværdig virksomhed er et bevis på, 
at dit firma er stabilt, at du har tilfredse kunder og et godt 
samarbejde med dine leverandører. Det er derfor oplagt at skilte 
med din kreditværdighed på din hjemmeside. 
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For mere information:
Tel 70 22 04 10 
E-mail customercare@bisnode.dk

Flere valgmuligheder
Live ratinglogoet kan bruges hvor som helst på din 
hjemmeside. Du vælger selv den størrelse og det 
format, som passer til dit virksomhedsnavn. Du kan 
desuden vælge, om Live ratinglogoet skal være på 
dansk eller engelsk. Begge sprog følger med i købet, så 
du kan endda anvende dem begge på din hjemmeside, 
hvis du ønsker det.

Sådan indsættes Live ratinglogoet 
på din hjemmeside
For at implementere html-koden på din hjemmeside, kopierer 
du koden, som du finder på vores online portal Solsiden. 
Herefter åbner du redigeringsmodulet på din hjemmeside. 
Når du har valgt html i redigeringstilstand, kopierer du html-
koden ind på det sted på din hjemmeside, hvor du ønsker, at 
det skal vises.

Vær opmærksom på, at koden kun kan indsættes i den 
eksisterende html på din hjemmeside. Koden vil derfor ikke 
fungere, hvis du indsætter den i dit tekstredigeringsmodul.

Hvis du har problemer med at implementere Live ratinglogoet, 
kan du kontakte din IT-afdeling, så vil de hjælpe dig. Du har 
også mulighed for at kontakte Bisnodes Kundeservice på 
tlf. 70 22 04 10.




