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Všeobecné podmienky používania Download-Centra Doka Group 
(2011-08, Verzia 1) 

 
 

I. Všeobecné informácie 
Doka Downolad-Center umožňuje stiahnuť množstvo informácií, najmä informácie pre 
užívateľov rôznych Doka- produktov a systémov. Pri každom vstupe a využívaní akejkoľvek 
stránky Doka-Downoad-Centra platia Všeobecné podmienky používania, uvedené nižšie. 
 
V prípade, keď kliknete na Download-Center, navštívite ho alebo ho využijete inou formou, 
súhlasíte s nasledujúcimi  Všeobecnými podmienkami používania v celom rozsahu a v platnom 
znení. V prípade, ak máte akékoľvek výhrady voči týmto podmienkam, využívanie Doka-
Download-Centra sa výslovne zakazuje. 
 
 

II. Povinnosti užívateľa 
Užívateľ, ako aj tretie osoby, sú povinné zdržať sa všetkých činností, ktoré by mohli mať za 
následok zničenie alebo poškodenie údajov alebo IT systémov spoločnosti Doka alebo jej 
dcérskych spoločností alebo partnerských organizácií určenými spoločnosťou Doka.  
 
 

III. Sťahovanie dát (Download) 
Sťahovanie dát (Download) sa uskutočňuje na vlastné riziko a pokiaľ v zákone nie je ustanovené 
inak, Doka neručí za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť inštaláciou alebo iným využívaním 
informácií, ktoré sú k dispozícií na stiahnutie (Downloads) 
Vzhľadom na pravidelné antivírusové kontroly sa v rámci zákonných úprav vylučuje 
zodpovednosť za škody alebo poruchy spôsobené počítačovými vírusmi. 
Podľa § 17 ECG (rakúskeho spolkového zákona o elektronickom obchode) Doka nepreberá 
žiadnu zodpovednosť za obsah iných webových stránok, na ktoré odkazujú linky (krížové 
odkazy) umiestnené na jej webových stránkach.  
 
 

IV. Zodpovednosť a záruka 
Doka Download-Center sa prevádzkuje s povinnou starostlivosťou. Neposkytuje sa však žiadna 
záruka za jeho nepretržitú pohotovosť alebo bezchybnosť informácií, ktoré obsahuje. Jednotlivé 
položky Download-Centra sa môžu kedykoľvek zmeniť bez uvedenia dôvodov. 
Zodpovednosť Doky za využívanie Download-Centra alebo v súvislosti s ním sa obmedzuje 
na škody spôsobené hrubou nedbalosťou alebo úmyselným konaním. Za poškodenie zdravia 
ručí Doka výlučne v rámci kogentných ustanovení právnych predpisov. Zodpovednosť za 
následné škody sa vylučuje.  
Doka Download – Center poskytuje čiastočne jazykovo a obsahovo rozdielne verzie informácií 
pre užívateľov v závislosti od osobitných podmienok v príslušných krajinách.  
Pri používaní Informácií pre užívateľov sa musia dodržiavať uvedené bezpečnostné pokyny 
a platné ustanovenia. Spoločnosť Doka neručí ani  za zhodu prevzatých súborov v určitej 
jazykovej verzii s osobitnými predpismi platnými v iných krajinách. Užívateľ sám zodpovedá za 
výber poskytnutých informácií pre užívateľov. Tieto informácie je možné využívať výlučne pri 
realizácii projektov s Doka-produktmi  a v súlade s platnými predpismi príslušnej krajiny.  
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V. Duševné vlastníctvo 

S výnimkou práv vymedzených pre užívateľa v týchto Všeobecných podmienkach používania, 
sa užívateľovi neposkytujú žiadne iné práva – bez ohľadu na ich druh, ako napr. práva k 
nehmotnému majetku (najmä know-how, patenty, ochranné známky, úžitkové vzory a iné.), 
firemným názvom a ani k ostatným informáciám. 
 
 

VI. Utajované skutočnosti  
Užívateľ je povinný zaobchádzať so všetkými informáciami, s ktorými sa oboznámi v tomto 
užívateľskom vzťahu alebo pri iných obchodných vzťahoch so spoločnosťou Doka, ako 
s dôvernými informáciami a nesmie ich sprístupniť tretím stranám. 
 
 

VII. Rozhodné právo / príslušný súd 
Za výhradne príslušný súd sa dojednáva vecne príslušný súd v sídle Doka v meste Amstetten 
(Rakúsko). Platí rakúske právo s vylúčením noriem rakúskeho spolkového zákona 
o medzinárodnom súkromnom práve (IPRG) týkajúcich sa postúpenia veci a Viedenského 
dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru (UN-Kaufrecht). Zároveň  sa neuplatňujú ani 
ustanovenia §§ 9 a 10 ECG s výnimkou spotrebiteľov podľa rakúskeho zákona o ochrane 
spotrebiteľov (KSchG). 
 
 

VIII. Všeobecné ustanovenia 
Doka si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov obmedziť alebo úplne zrušiť 
prevádzku Download-Centra, ľubovoľne zmeniť obsah portálu alebo upraviť tieto Všeobecné 
podmienky používania. Každým novým používaním Doka-Download-Centra sa užívateľ 
zaväzuje dodržiavať príslušné platné Všeobecné podmienky používania. 
Ak by boli z akýchkoľvek dôvodov jedno alebo viaceré ustanovenia týchto Všeobecných  
podmienok požívania neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení. Namiesto neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa uplatní ustanovenie, 
ktoré  sa obsahovo najviac približuje zamýšľanému účelu. 
 
 

IX. Kontakt 
Doka GmbH 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 Amstetten 
Rakúsko 
Telefón: +43 (0)7472 / 605-0  
Fax: +43 (0)7472 / 64430 
E-mail: info@doka.com 
Internet: www.doka.com 

 

 


