
Nødvendige tekniske cookies 

Navn Leverandør 
(data sendes til) Udløbstid Formål 

__cfruid  
xlash.zendesk.com  

(USA) Session 

Denne cookie er en del af de tjenester, der 
leveres af Cloudflare, herunder load balancing, 
levering af webstedsindhold og DNS-
forbindelse til webstedsoperatører.  

__zlcstore  
 

xlash.com  

(USA) Permanent 
Denne cookie er påkrævet for, at 
chatfunktionen på websiden kan fungere efter 
hensigten.  

_auth  
 

pinterest.ie  

(Irland) 1 år 
Denne cookie garanterer den besøgendes 
surfsikkerhed ved at forhindre 'cross-site 
request forgery'. Denne cookie er afgørende for 
webstedets og besøgerens sikkerhed.  

ARRAffinity  
t.myvisitors.se  

(USA) Session 
Denne cookie bruges til at distribuere trafik til 
websiden via flere forskellige servere – for at 
optimere svartider.  

AWSALBCORS  
 

zopim.com  

(Irland) 7 dage 
Denne cookie registrerer, hvilken serverklynge 
der betjener den besøgende. Dette bruges i 
forbindelse med load balancing for at optimere 
brugeroplevelsen.  

csrftoken  
pinterest.ie  

(Irland) 1 år Denne cookie hjælper med at forhindre Cross-
Site Request Forgery (CSRF) -attacker.  

test_cookie  
doubleclick.net  

(USA) 1 dag Denne cookie bruges til at kontrollere, om 
brugerens browser understøtter cookies.  

TiPMix  
 

t.myvisitors.se  

(USA) Session 
Denne cookie registrerer, hvilken serverklynge 
der betjener den besøgende. Dette bruges i 
forbindelse med load balancing for at optimere 
brugeroplevelsen. 

wc_cart_created  
xlash.com  

(USA) 
Session  Denne cookie er nødvendig for kurvens 

funktionalitet på websiden. 

wc_cart_hash_#  
xlash.com  

(USA) Permanent Uklassificeret 

wc_fragments_#  
xlash.com  

(USA) 
Session  Uklassificeret 



woocommerce_ca
rt_hash  

woocommerce_ite
ms_in_cart  

xlash.com  

(USA) 
Session  

Denne cookie er nødvendig for, at websidens 
indkøbskurvfunktion kan huske de valgte 
produkter. Den giver også websiden mulighed 
for at markedsføre relaterede produkter til den 
besøgende, baseret på indholdet i 
indkøbskurven. 

wp_woocommerc
e_session_#  

xlash.com  

(USA) 1 dag Uklassificeret 

x-ms-routing-
name  

t.myvisitors.se  

(USA) 
Session  

Denne cookie registrerer, hvilken serverklynge 
der betjener den besøgende. Dette bruges i 
forbindelse med load balancing for at optimere 
brugeroplevelsen. 

ZD-suid  
xlash.com  

(USA) 
Permanent Denne cookie registrerer et unikt ID, der 

identificerer brugerens session. 
 

Præference-cookies 

Navn Leverandør 
(data sendes til) Udløbstid Formål 

KL_FORMS_MO
DAL  

 

xlash.com  

(UK) 
1 år 

Denne cookie afgør, om brugeren har foretaget 
nogle tilmeldinger på webstedet, således at 
siden ikke viser formularer, som brugeren 
allerede har udfyldt. 
  

ZD-store  

 

xlash.com  

(USA) 
Permanent Denne cookie registrerer, om 

selvbetjeningsassistenten Zendesk Answer Bot 
er blevet vist for webstedsbrugeren.  

Statistik-cookies 

Navn Leverandør 
(data sendes til) Udløbstid Formål 

__kla_id  

 

xlash.com  

(UK) 2 år 

Denne cookie bruges til at indsamle 
oplysninger om den besøgendes adfærd. Disse 
oplysninger vil blive gemt til internt brug på 
websiden – interne analyser bruges til at 
optimere webstederne eller til at registrere om 
den besøgende har tilmeldt sig et nyhedsbrev.  

_ga  

 

xlash.com  

(USA) 2 år 
Denne cookie registrerer et unikt ID, der 
bruges til at generere statistiske data om, 
hvordan den besøgende bruger websiden. 

_ga_#  

 

xlash.com  

(USA) 2 år 
Denne cookie bruges af Google Analytics til at 
indsamle data om antallet af gange en bruger 
har besøgt webstedet og datoen for første og 
sidste besøg. 



_gat  

 

xlash.com  

(USA) 1 dag Denne cookie bruges af Google Analytics til at 
begrænse anmodninger. 

_gid  
xlash.com  

(USA) 1 dag 
Denne cookie registrerer et unikt ID, der 
bruges til at generere statistiske data om, 
hvordan den besøgende bruger websiden.  

_hjAbsoluteSessi
onInProgress  

xlash.com  

(UK) 1 dag 

Denne cookie bruges til at tælle, hvor mange 
gange en webside er blevet besøgt af 
forskellige besøgende – dette gøres ved at 
tildele den besøgende et ID, så denne ikke 
bliver registreret to gange.  

_hjFirstSeen  
xlash.com  

(UK) 1 dag 

Denne cookie bruges til at afgøre, om den 
besøgende har besøgt websiden før, eller om 
det er en ny besøger. 
  

_hjid  

_hjid  

xlash.com  

(UK) 
1 år 

Permanent 

Denne cookie angiver et unikt ID for sessionen. 
Dette giver webstedet mulighed for at hente 
data om besøgendes adfærd til statistiske 
formål. 
 

_hjIncludedInPag
eviewSample  

xlash.com  

(UK) 1 dag 

Denne cookie bruges til at opdage, om 
brugernavigation og interaktioner er 
inkluderet i websidens dataanalyse. 
  

X-AB  

 

sc-static.net  

((Irland)) 1 dag 

Denne cookie bruges af webstedsoperatøren i 
forbindelse med multivariate test. Dette er et 
værktøj, der bruges til at kombinere eller 
ændre indhold på websiden. Cookien gør det 
muligt for webstedet at finde den bedste 
version/udgave af siden.  

ZD-suid  
xlash.com  

(USA) Permanent 
Denne cookie angiver et unikt ID, der 
identificerer brugeren ved tilbagevendende 
besøg.  

Annonce-cookies 

Navn Leverandør 
(data sendes til) Udløbstid Formål 

__zlcmid  

 

xlash.com  

(USA) 1 år Denne cookie bevarer brugernes tilstand med 
hensyn til sideanmodninger.  

_fbp  
xlash.com  

(Tyskland) 3 måneder 
Denne cookie bruges af Facebook til at levere 
en række annonceringsprodukter, såsom 
budgivning i realtid fra tredjepartsannoncører.  



_gcl_au  

 

xlash.com  

(USA) 3 måneder 
Denne cookie bruges af Google AdSense til at 
eksperimentere med annonceeffektivitet på 
alle websteder, der bruger deres tjenester.  

_mtruid  
xlash.com  

(USA) 1 år 

Denne cookie bruges af webstedet til at 
indsamle oplysninger om brugerens adfærd, 
præferencer og personlige oplysninger. 
 Disse oplysninger sendes til en 
tredjepartsudbyder af marketing- og 
analysetjenester, for at optimere sidens 
annoncering, analyser og generelle trafik.  

_pin_unauth  
xlash.com  

(UK) 1 år Denne cookie bruges af Pinterest til at spore 
brugen af tjenester. 

_pinterest_ct_ua  
pinterest.com  

(Irland) 1 år Denne cookie bruges af Pinterest til at spore 
brugen af tjenester. 

_pinterest_sess  

 

pinterest.ie  

(USA) 1 år 
Denne cookie er nødvendig for integrationen 
af Pinterest på websiden. pinterest.com 
tilbyder en audiovisuel tjeneste på webstedet. 
 

_routing_id  

 

pinterest.com  

(Irland) Session Uklassificeret 

_schn  
xlash.com  

(Irland) Session 

Denne cookie sporer de individuelle sessioner 
på webstedet, hvilket gør det muligt at samle 
statistiske data fra flere besøg. Disse data kan 
også bruges til at skabe leads til 
markedsføringsformål. 
 

_scid  

 

xlash.com  

(Irland) 
13 måneder  

 

Denne cookie angiver et unikt ID for den 
besøgende, som gør det muligt for 
tredjepartsannoncører at forsyne besøgende 
med relevante annoncer. Denne 
parringstjeneste leveres af 
tredjepartsannoncører, hvilket letter 
budgivning i realtid for annoncører. 

_uetsid  

 

xlash.com  

(USA) 1 dag 

Denne cookie indsamler data om besøgendes 
adfærd fra flere websteder, for at give mere 
relevante annoncer - Dette giver også 
webstedet mulighed for at begrænse antallet af 
gange, den samme annonce vises. 
  

_uetsid  

 

xlash.com  

(USA) Permanent 
Denne cookie bruges til at spore besøgende på 
flere websteder - for at levere relevante 
annoncer baseret på den besøgendes 
præferencer. 

_uetsid_exp  
xlash.com  

(USA) Permanent Denne cookie indeholder udløbsdatoen for 
cookien med det tilsvarende navn. 



_uetvid  
xlash.com  

(USA) 1 år 
Denne cookie bruges til at spore besøgende på 
flere websteder - for at levere relevante 
annoncer baseret på den besøgendes 
præferencer. 

_uetvid  
xlash.com  

(USA) Permanent 
Denne cookie bruges til at spore besøgende på 
flere websteder - for at levere relevante 
annoncer baseret på den besøgendes 
præferencer. 

_uetvid_exp  

 

xlash.com  

(USA) Permanent Denne cookie indeholder udløbsdatoen for 
cookien med det tilsvarende navn. 

ads/ga-audiences  

 

google.com  

(USA) 
Session  

Denne cookie bruges af Google AdWords til at 
engagere besøgende, som sandsynligvis vil 
blive konverteret til kunder baseret på den 
besøgendes onlineadfærd. 
  

mtr_v  

 

xlash.com  

(USA) Session 

Denne cookie indsamler besøgsdata relateret 
til brugerens besøg på webstedet, såsom antal 
besøg, gennemsnitlig tid på websiden og 
hvilke sider, der er blevet indlæst – for at vise 
målrettede annoncer. 

MUID  

 

bing.com  

(USA) 1 år 

Denne cookie bruges i vid udstrækning af 
Microsoft som et unikt bruger-ID. Cookien 
muliggør brugersporing ved at synkronisere 
ID-nummeret på tværs af mange Microsoft-
domæner. 
 

pagead/1p-user-
list/#  

google.com  

(USA) Session 

Denne cookie sporer, om brugeren har vist 
interesse for specifikke produkter eller 
begivenheder på flere websteder og registrerer, 
hvordan brugeren navigerer mellem 
websteder. 
 Cookien bruges til at måle annonceindsatser 
og lette betalingen af invitationsgebyrer 
mellem websteder. 
 

sc_at  
snapchat.com  

(USA) 1 år 

Denne cookie bruges af Snapchat til at 
implementere annonceindhold på webstedet. 
Cookien registrerer annoncernes effektivitet og 
indsamler besøgsdata til yderligere 
besøgssegmentering. 

tr  
facebook.com  

(Tyskland) Session 
Denne cookie bruges af Facebook til at levere 
en række annonceringsprodukter, såsom 
budgivning i realtid fra tredjepartsannoncører.  

tt_appInfo  

tt_sessionId  

xlash.com  

(UK) Session 
Denne cookie bruges af den sociale 
netværkstjeneste TikTok til at spore brugen af 
indlejrede tjenester. 

v3  

 

pinterest.com 

((Irland)) Session 
Denne cookie bruges af Pinterest til at spore 
brugen af tjenester. 



Uklassificerede cookies 
 

Navn Leverandør 
(data sendes til) Udløbstid Formål 

_routing_id  

 

pinterest.ie  

(Irland) Session Uklassificeret 

cjConsent  
xlash.com  

(UK) 1 år Uklassificeret 

fpv_561928  

 

xlash.com  

(USA) 1 dag Uklassificeret 

mtr_p  

 

xlash.com  

(USA) Permanent Uklassificeret 

 
 
 


