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I. Všeobecná upozornění
Ve svém download-centru poskytuje Doka ke stáhnutí velký počet informací, zvláště také Doka
informace pro uživatele k různým výrobkům a systémům.
Každý přístup a využití každé jednotlivé stránky Doka-download-centra podléhá následujícím
právním podmínkám užívání.
Pokud vstoupíte na stránky download-centra, navštívíte jej nebo jej jakýmkoliv způsobem
využijete, akceptujete tím následující podmínky užívání v plném rozsahu jejich aktuálně platné
verze.
V případě jakýchkoliv námitek oproti těmto podmínkám je užívání Doka-download-centra
výslovně zakázáno.
II. Povinnosti uživatele
Uživatel je povinen vyvarovat se všech aktivit, které by mohly vést ke zničení nebo manipulaci
datových souborů nebo IT-systémů společnosti Doka nebo s ní spojených společností nebo
společností Doka určených partnerských podniků uživatelem nebo třetími osobami.
III. Download
Uživatel stahuje soubory na vlastní riziko a Doka neručí za škody, které vzniknou z instalací
a/nebo využití informací z oblasti downloadů, pokud je to z hlediska zákona přípustné. I přes
aktuální prověřování na viry je ručení za škody a narušení způsobené počítačovými viry v rámci
právních předpisů vyloučeno. V případě odkazů na jiné webové stránky - links - je vyloučeno
ručení za jejich obsah dle §17 ECG.
IV. Odpovědnost a ručení
Doka-download-centrum je provozováno s patřičnou pečlivostí. Nelze ale ručit za nepřetržitou
dostupnost nebo správnost obsažených informací. Prvky download-centra mohou být změněny
kdykoliv bez udání důvodů.
Ručení společnosti Doka za nebo v souvislosti s užíváním download-centra je omezeno na
škody způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslně. Za škody na zdraví osob ručí Doka
výhradně v rámci závazných právních předpisů. Ručení za následné škody se vylučuje.
V oblasti download-centra poskytuje Doka částečně rozdílné jazykové a obsahové verze
informací pro uživatele v závislosti na speciálních předpisech jednotlivých zemí. Při používání
informací pro uživatele se řiďte popsanými bezpečnostními předpisy a předpisy platnosti. Doka
navíc neručí za soulad jednotlivých jazykových verzi downloadů s jinými předpisy jednotlivých
zemí. Uživatel sám ručí za výběr z poskytnutých informací pro uživatele. Předmětné informace
smí být používány výhradně k realizaci projektů s Doka výrobky za dodržování předpisů
jednotlivých zemí.
V. Duševní vlastnictví
S výjimkou v těchto podmínkách užívání udělených práv, nejsou uživateli udělována žádná další
práva - jakéhokoliv druhu, jako např. práva nehmotných investičních prostředků (zvláště knowhow, patenty, značky, průmyslové vzorky, apod.), názvy společností a další informace.
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VI. Zachování tajnosti
Uživatel je povinen důvěrně nakládat se všemi informacemi, které získal z tohoto užívacího
poměru nebo jiných obchodních poměrů se společností Doka a nesmí je předávat třetím
osobám.
VII. Rozhodné právo/příslušný soud
Jako výhradně příslušný soud je stanoven věcně příslušný soud v místě sídla společnosti Doka
v Amstettenu (Rakousko). Platí rakouské právo za vyloučení odkazujících norem IPRG a
kupního práva UN. Dále jsou vyloučeny předpisy §§9, 10 ECG s výjimkou spotřebitelů ve
smyslu. KSCHG.
VIII. Všeobecné
Doka si vyhrazuje právo kdykoliv zcela nebo částečně ukončit provoz download-centra nebo
libovolně měnit obsahy portálu a z jakýchkoliv důvodů provést přizpůsobení všeobecných
podmínek užívání. Při každém novém použití Doka-download-centra uživatel podléhá aktuálním
podmínkám užívání.
Pokud se z jakýchkoliv důvodů jedno nebo více ustanovení těchto podmínek užívání stane
neplatným nebo neprosaditelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení.
Na místo neplatného nebo neprosaditelného ustanovení nastoupí ustanovení, které nejblíže
odpovídá zamyšlenému účelu.

IX.
Kontakt
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Rakousko
Telefon +43 (0)7472 / 605-0
Telefax +43 (0)7472 / 64430
E-Mail: info@ecoratio.com
Internet www.doka.com
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