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Doka Group Download-Center – Yleiset käyttöehdot 
(2011-08, Versio 1) 

 
 

I.  Yleistietoa 
Dokan Download-Center tarjoaa runsaasti tietoa, erityisesti myös Dokan tuotteita ja järjestelmiä 
koskevaa käyttäjätietoa ladattavaksi. 
Avaamalla ja käyttämällä mitä tahansa Doka-Download-Centerin sivua käyttäjä sitoutuu 
noudattamaan jäljempänä esitettyjä oikeudellisia käyttöehtoja. 
Avaamalla ja käymällä Download-Centerin sivuilla tai niitä jollain muulla tavalla käyttämällä, 
käyttäjä hyväksyy jäljempänä esitetyt käyttöehdot kokonaisuudessaan niiden kulloinkin 
voimassa olevassa muodossa. 
Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta käyttää Doka-
Download-Centerin palveluja. 
 
 

II.  Käyttäjän velvollisuudet  
Käyttäjä sitoutuu luopumaan kaikista toimenpiteistä, jotka joko hänen itsensä tai kolmannen 
osapuolen toimesta voivat tuhota tai manipuloida Dokan tai siihen kuuluvien yritysten tai Dokan 
nimeämien yrityskumppaneiden tietosisältöjä tai IT-järjestelmiä. 
 
 

III.  Download 
Asiakas lataa tiedot omalla vastuullaan. Doka ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Download-
alueen tietojen asentamisesta ja/tai käytöstä, sikäli kuin se on lakimääräisesti luvallista. 
Huolimatta ajantasalla olevasta virustorjunnasta on vastuu tai korvausvelvollisuus 
tietokonevirusten aiheuttamista vahingoista ja virheellisestä toiminnasta poissuljettu 
lakisääteisten määräysten puitteissa. Viitattaessa muille Web-sivuille ja muihin linkkeihin Doka ei 
vastaa niiden sisällöistä sähköisestä kaupankäynnistä säädetyn lain (ECG) 17:n § mukaan. 
 
 

IV.  Vastuu ja takuu 
Doka Download-Centeriä ylläpidetään huolella. Emme kuitenkaan anna mitään takuuta sivujen 
sisältämien tietojen keskeytyksettömästä saatavuudesta tai virheettömyydestä. Download-
Centerin sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. 
Dokan vastuu Download-Centerin käytöstä tai käytön yhteydessä syntyvistä vahingoista on 
rajoitettu törkeän tuottamuksen tai tahallisuuden seurauksena aiheutuviin vahinkoihin. 
Henkilövahingoista Doka vastaa ainoastaan pakollisten lakisääteisten määräysten puitteissa. 
Vastuu välillisistä vahingoista on poissuljettu.   
Dokan Download-Center tarjoaa kielellisesti ja sisällöllisesti toisistaan poikkeavaa käyttäjätietoa, 
riippuen kulloinkin kysymyksessä olevan maan erikoisvaatimuksista. Käyttäjätietoja käytettäessä 
tulee noudattaa annettuja turvallisuus- ja voimassaolomääräyksiä. Doka ei myöskään vastaa eri 
kielisten Download-versioiden yhdenmukaisuudesta muiden maakohtaisten määräysten kanssa. 
Käyttäjä on itse vastuussa tarjottujen käyttäjätietojen valitsemisesta. Konkreettisia tietoja saa 
käyttää vain Doka-tuotteilla toteutettaviin projekteihin, samalla noudattaen maakohtaisia 
sääntöjä ja määräyksiä. 
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V.  Immateriaalioikeudet  

Lukuunottamatta näissä käyttöehdoissa käyttäjälle myönnettyjä oikeuksia, käyttäjälle ei 
myönnetä mitään muita oikeuksia – samantekevää minkälaisia, koskien esim. 
immateriaalioikeuksia (erityisesti know-how, patentit, tavaramerkit, hyödyllisyysmallit jne.), 
yritysten nimiä ja muita tietoja 
 
 

VI.  Salassapito 
Asiakkaan tulee käsitellä kaikkia tämän käyttösuhteen tai muiden Dokan liikekumppanuuden 
yhteydessä tietoonsa saamiaan Dokaa koskevia tietoja luottamuksellisesti eikä saa ilmaista niitä 
kolmannelle osapuolelle.  
 
 

VII.  Oikeuskäytäntö / tuomioistuin 
Yksinomaiseksi tuomioistuimeksi sovitaan Dokan sijaintipaikan tuomioistuin Amstettenissa 
(Itävallassa). Näihin ehtoihin sovelletaan Itävallan lakia poissulkien IPR:n ja UN- kansainvälisen 
kauppaoikeuden viittaussäännökset. Tämän lisäksi ei sovelleta ECG:n 9:n §, 10:n § määräyksiä, 
lukuunottamatta kuluttajia Itävallan kuluttajansuojalaissa (KSCHG) määritellyllä tavalla. 
 
 

VIII. Yleistä 
Doka pidättää oikeuden lopettaa Download-Centerin toiminnan milloin tahansa kokonaan tai 
osittain tai muuttaa portaalin sisältöä haluamallaan tavalla, samoin kuin mistä tahansa syystä 
muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja. Jokaisella uudella käyttökerralla Doka-Download-Centerin 
käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja. 
Mikäli yksi tai useampi näiden käyttöehtojen sisältämistä ehdoista todetaan jostain syystä 
pätemättömäksi tai mahdottomaksi toteuttaa, sillä ei ole vaikutusta muiden ehtojen 
voimassaoloon. Pätemättömäksi tai mahdottomaksi toteuttaa todettu käyttöehto korvataan 
käyttöehdolla, joka lähinnä vastaa tarkoitusta. 
 
 

IX.  Yhteydenotto 
Doka GmbH 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 Amstetten 
Itävalta 
Puhelin +43 (0)7472 / 605-0 
Faksi +43 (0)7472 / 64430 
E-Mail info@doka.com 
Internet www.doka.com 

 


