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I. Generell informasjon 
I sitt nedlastningssenter stiller Doka en mengde informasjon til rådighet for nedlastning, især 
informasjon om bruk av diverse produkter og systemer. 
 
Alle som søker tilgang til og bruker de enkelte sidene i Dokas nedlastningssenter, må rette seg 
etter de generelle bruksvilkårene som står oppgitt nedenfor. 
Ved å søke tilgang til nedlastningssenteret, gå inn på det eller benytte deg av det i en eller 
annen form har du fullt og helt godtatt de angitte bruksvilkårene i gjeldende versjon. 
Ved eventuelle forbehold av alle slag mot disse vilkårene er det uttrykkelig forbudt å bruke 
Dokas nedlastningssenter. 
 
II. Brukerens plikter 
Brukeren plikter å avstå fra enhver aktivitet som kan føre til at han/hun eller tredjepart ødelegger 
eller manipulerer data eller IT-systemer tilhørende Doka eller tilknyttede firmaer eller Dokas 
forretningspartnere. 
 
III. Nedlastning 
Nedlastning gjøres på eget ansvar, og Doka tar intet ansvar for skader som følge av installering 
og/eller bruk av informasjon fra nedlastningsområdet, i den grad det er hjemmel for dette i 
gjeldende lov. Til tross for oppdatert antiviruskontroll tar vi innenfor lovverkets rammer intet 
ansvar for skadelig påvirkning som skyldes datavirus. Når det gjelder krysshenvisninger – lenker 
– til andre nettsider, tar vi i samsvar med §17 i den østerrikske loven om elektronisk handel 
(ECG) intet ansvar. 
 
IV. Ansvar og garanti 
Doka nedlastningssenter driftes med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke gi noen garanti for at den 
informasjon som foreligger, er feilfri eller tilgjengelig til enhver tid. Elementene i 
nedlastningssenteret kan til enhver tid endres uten oppgitt grunn. 
Dokas ansvar knyttet til nedlastningssenteret eller bruken av det, begrenser seg til skader som 
skyldes uaktsomhet eller forsett. Doka står kun ansvarlig for personskader i den grad dette ligger 
innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser. Doka står ikke ansvarlig for følgeskader.  
I nedlastningssenteret tilbyr Doka brukerinformasjon i versjoner som varierer delvis med hensyn 
til språk og innhold, avhengig av særskilte bestemmelser som gjelder i det aktuelle landet. Ved 
anvendelse av brukerinformasjonen må de beskrevne bestemmelser om sikkerhet og gyldighet 
tas til følge. Videre tar ikke Doka ansvar for at nedlastningsversjoner på andre språk stemmer 
overens med andre forskrifter som gjelder særskilt for det aktuelle landet. Brukeren står selv 
ansvarlig for valg av den brukerinformasjonen som tilbys. Materiell informasjon må kun brukes til 
gjennomføring av prosjekter med Doka-produkter i samsvar med de forskrifter som gjelder i det 
aktuelle landet. 
 
V. Åndsverk 
Med unntak av de rettigheter som innrømmes brukeren i disse bruksvilkårene, innrømmes 
brukeren ingen ytterligere rettigheter – f.eks. til intellektuell eiendom (især know-how, patenter, 
merker, annen form for enerett, etc.), firmanavn eller øvrig informasjon 
 
VI. Hemmelighold 
Brukeren plikter å behandle all informasjon konfidensielt og ikke gi den videre til en tredjepart. 
Dette gjelder all informasjon ervervet gjennom dette brukerforholdet eller andre forbindelser til 
Doka. 



 
VII. Valg av rettskrets / verneting 
Den eneste rettskrets hvor det kan anlegges rettssak, er ved Dokas hovedkvarter i Amstetten 
(Østerrike). Her gjelder østerriksk lov i tilknytning til referansenormene i den østerrikske loven 
om internasjonal privatrett (IPRG), samt FN-konvensjonen for kontrakter for internasjonale 
løsørekjøp. Utover dette anvendes ikke bestemmelsene i §§9, 10 ECG, med unntak av 
forbrukere slik de er definert i den østerrikske forbrukerloven (KSCHG). 
 
VIII. Generelt 
Doka forbeholder seg retten til helt eller delvis å stanse driften av nedlastningssenteret eller 
endre innholdet i portalen eller justere disse generelle bruksvilkårene på hvilken som helst måte. 
Ved å benytte seg av Doka-nedlastningssenteret i en eller annen form har brukeren godtatt de 
gjeldende bruksvilkårene. 
Skulle av en eller annen grunn én eller flere av bestemmelsene i disse bruksvilkårene være 
ugyldig eller ikke gjennomførbar, har dette ingen innvirkning på de øvrige bestemmelsers 
gyldighet. Den ugyldige eller ikke gjennomførbare bestemmelsen erstattes av den 
bestemmelsen som ligger nærmest det tilsiktede formålet. 
 
IX. Kontakt 
Doka GmbH 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 Amstetten 
Østerrike 
Telefon +43 (0)7472 / 605-0 
Telefaks +43 (0)7472 / 64430 
E-post info@doka.com 
Internett www.doka.com 


