Cookiepolicy för
saabparts.com

Cookies.
Episerver Cookies

Episerver är den plattform som Saab Webshop är byggd på. Som en del av plattformens
funktionalitet sätts vissa cookies i din webbläsare. Ingen persondata lagras i Jetshops egna
cookies.
Följande cookies sätts som minimum för varje besökare:
Namn
Beskrivning
ASP.NET_SessionId
Används för att följa sessionen via ett ID
__RequestVerificationToken Används som skydd av sidan mot CSRF

Förfallotid
Session
Session

Google Analytics Cookies
Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics
sätter cookies för att vi ska kunna utvärdera och skapa rapporter om användningen av vår
webbplats. Detta är ett verktyg som används på de flesta webbplatser och all data är
anonymiserad vilket innebär att cookies inte innehåller någon personligt identifierbar
information. Dessa cookies hjälper oss att förstå vår besökares beteende och låter oss göra
förbättringar för att förbättra användarupplevelsen. Bra för dig och bra för oss.
Namn
_ga
_gid
_gat

Beskrivning
Används för att särskilja användare
Används för att särskilja användare
lagrar inte någon användarinformation,
den används bara för att begränsa antalet
förfrågningar som måste göras till
doubleclick.net för retargeting

Förfallotid
730 dagar
48 timmar
Session

Leadsius Cookies
Leadsius är ett email- och marknadsföringsverktyg som vi använder oss av i
kommunikationen med våra besökare. För att analysera och förbättra vår kommunikation
sätter Leadsius cookies när du besöker vår hemsida.
Namn
_ls_id_*ef_vs_

Beskrivning
Används för att leverera insikter som ska
göra vår kommunikation mer effektiv för
båda parter.

Förfallotid
Session

_ls_id_*ef
PHPSESSID

Används för att leverera insikter som ska
göra vår kommunikation mer effektiv för
båda parter.
Används för att leverera insikter som ska
göra vår kommunikation mer effektiv för
båda parter.

730 dagar

Beskrivning
session cookie identifierar om besökaren
ingår i det segment som används för att
generera konverteringstratt

Förfallotid
Session

Beskrivning
satt av MixPanel för att följa kunders
beteende på våra plattformar.

Förfallotid
365 dagar

Beskrivning
Remarketing cookie som används för att
särskilja användare

Förfallotid
24 timmar

Beskrivning
Används av Facebook för att leverera en
rad olika annonsprodukter

Förfallotid
90 dagar

Beskrivning
Kollar status för chattfönster
(minimerat/maximerat)
Används för att särskilja användare

Förfallotid
Session

Session

Hotjar Cookies
Namn
_hjIncludedInSample

MixPanel Cookies
Namn
mp_*

Bing Cookies
Namn
_uetsid

Facebook Cookies
Namn
fr

Livechatinc Cookies
Namn
lc_window_state
__lc.visitor_id

32 månader

