
LOTUS CARS EUROPE B.V. Cookiepolicy

Denna policy gäller för din användning av vår webbplats www.lotuscars.com (“Webbplatsen”).

Vad är cookies?

En cookie är en liten fil med bokstäver och si�ror som vi lagrar i din webbläsare eller på din
dators hårddisk om du samtycker till det. Cookies innehåller information som överförs till din
dators hårddisk.

Vår Webbplats använder cookies och andra liknande tekniker (tillsammans kallade
”cookies” i denna policy) för att skilja dig från andra användare av vår Webbplats. Detta
hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar på vår webbplats och gör det också
möjligt för oss att förbättra vår Webbplats. Vi ber dig att acceptera vår cookiepolicy och
användningen av cookies medan du använder vår Webbplats för bästa användarupplevelse.
Om du inte vill detta ber vi dig ändra inställningarna för cookies.

Vilka typer av cookies använder vi?

Vi använder följande typer av cookies:

● Nödvändiga cookies. Dessa är cookies som krävs för driften av vår Webbplats och
användningen av dess funktioner och kan därför inte stängas av i våra system. Ditt
samtycke krävs inte för användningen av nödvändiga cookies.

● Analyscookies. Dessa gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet
besökare och se hur besökare rör sig på vår Webbplats när de använder den. Detta
hjälper oss att förbättra hur vår Webbplats fungerar, till exempel genom att se till att
användare enkelt hittar det de letar efter.

● Funktionalitetscookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till
vår Webbplats. Detta gör att vi kan anpassa vårt innehåll baserat på din användning,
hälsa dig med namn och komma ihåg dina preferenser (till exempel ditt val av språk
eller region).

Tabellerna nedan förklarar vilka cookies vi använder och varför.

För mer information om hur du ändrar dina cookieinställningar, se nedan.

http://www.lotuscars.com


Förstapartscookies / First Party Cookies

Name and Type Purpose Cookie Duration

ESSENTIAL COOKIES

_ga Performance Cookies 364

OptanonAlertBoxClosed Strictly Necessary Cookies 729

OptanonConsent Strictly Necessary Cookies 729

_gid Performance Cookies 364

_ga Performance Cookies 0

Tredjepartscookies

Vissa av de cookies vi använder ställs in av tredje part. Vi samarbetar med andra företag, till
exempel sökmotorleverantörer, så att vi kan lära oss mer om våra kunder, för att förstå
prestanda och engagemang, ge en personlig upplevelse och leverera mer relevant reklam.
Tabellen nedan förklarar ytterligare tredjepartscookies som används på vår Webbplats och
deras syften.

För att lära dig mer om hur dessa tredje parter behandlar personuppgifter, i den
utsträckning det är relevant, följ länkarna i tabellen nedan till tredje parts
sekretessmeddelande.

Tredje part Syfte Varaktighet för
cookies

Länk till tredje parts
sekretess-meddelan
de

ANALYSCOOKIES

Hur ändrar jag cookiepreferenser?

Du kan styra vilka typer av cookies som ställs in genom att ändra dina preferenser via vår
cookie-banner när du besöker vår webbplats första gången.

Cookies kan också styras av din webbläsares inställningar. Huruvida våra cookies används
beror på dina webbläsarinställningar, så du har kontroll. Du kan blockera cookies genom att
aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig neka inställningen av alla eller vissa
cookies. Men om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies
(inklusive nödvändiga cookies) kanske du inte kan komma åt hela eller delar av vår
webbplats och du kommer inte att få en personlig service.

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna policy bör ställas till
LCE.legal@eu.lotuscars.com.

mailto:LCE.legal@eu.lotuscars.com

