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Splošni pogoji uporabe download centra skupine Doka 
(2011-08, različica 1) 

 
 

I. Splošni napotki 
V Dokinem download centru so na voljo raznovrstne informacije, zlasti Doka 
informacije za uporabnike v zvezi z različnimi izdelki in sistemi, ki jih lahko naložite. 

 
Za vsak dostop do posameznih strani Dokinega download centra in njihovo uporabo 
veljajo v nadaljevanju predstavljeni pravni pogoji uporabe. Ko dostopite na download 
center, ga obiščete ali uporabite v kakršni koli obliki, s tem potrjujete, da se 
popolnoma strinjate z v nadaljevanju predstavljenimi pogoji uporabe v njihovi 
trenutno veljavni različici. 
V primeru kakršnih koli pridržkov glede teh pogojev je uporaba Dokinega download 
centra izrecno prepovedana. 

 
 

II. Obveznosti uporabnika 
Uporabnik je dolžan opustiti vsakršne aktivnosti, s katerimi bi lahko sam ali tretje 
osebe povzročile uničenje ali manipulacijo podatkovnih baz ali informacijskih 
sistemov podjetja Doka ali z njim povezanih podjetij ali partnerskih podjetij, ki jih 
določi Doka. 

 
 

III. Download 
Snemanje se izvaja na lastno tveganje in Doka ne odgovarja za škode, do katerih 
pride zaradi namestitve in/ali uporabe informacij z download področja, v kolikor je to 
zakonsko dopustno. Kljub aktualnemu preverjanju virusov je odgovornost za škode 
in okvare zaradi računalniških virusov v okviru zakonskih določil izključena. Skladno 
s 17. členom Zakona o elektronskem trgovanju (ECG) ne odgovarjamo za vsebino 
povezav (linkov) z drugimi spletnimi stranmi. 

 
 

IV. Odgovornost in garancija 
Dokin download center upravljamo s potrebno skrbnostjo. Vendar ne jamčimo, da so 
vsebovane informacije neprekinjeno razpoložljive in brez napak. Elemente download 
centra lahko kadar koli brez navedbe razlogov spremenimo. 
Odgovornost Doke zaradi ali v zvezi z uporabo download centra je omejena na škode 
zaradi grobe malomarnosti ali naklepa. Za osebne škode Doka odgovarja izključno v 
okviru nujnih zakonskih določil. Odgovornost za posledične škode je izključena. 
Doka na področju download centra objavlja različice informacij za uporabnike, ki se 
lahko jezikovno in vsebinsko razlikujejo, odvisno od posebnih predpisov v 
posameznih državah. Pri uporabi informacij za uporabnike je treba upoštevati 
opisana varnostna navodila in določila glede veljavnosti. Poleg tega Doka ne 
odgovarja, da so download različice v posameznih jezikih skladne z drugimi predpisi, 
ki veljajo v posameznih državah. Uporabnik odgovarja sam za izbiro informacij za 
uporabnike, ki so na voljo. Predmetne informacije se smejo uporabljati izključno za 
realizacijo projektov z izdelki Doka ob upoštevanju predpisov, ki veljajo v posameznih 
državah. 
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V. Intelektualna lastnina 
Razen pravic, ki jih imajo uporabniki skladno s temi pogoji uporabe, se uporabnikom 
ne priznajo nikakršne dodatne pravice – npr. nematerialne pravice (zlasti know-how, 
patenti, blagovne znamke, registrirane ideje itn.), imena firm in druge informacije. 

 
 

VI. Varovanje tajnosti 
Uporabnik je dolžan z vsemi informacijami, ki mu postanejo znane iz tega 
uporabniškega razmerja ali druge poslovne povezave z Doko, ravnati zaupno in jih 
ne sme posredovati tretjim osebam. 

 
 

VII. Veljavno pravo/ sodna pristojnost 
Izključno pristojno sodišče je stvarno pristojno sodišče na sedežu podjetja Doka v 
Amstettnu (Avstrija).  Velja avstrijsko pravo, norme mednarodnega zasebnega prava 
in trgovinskega prava ZN so izključene. Poleg tega se ne uporabljajo določila 9. in 10. 
člena Zakona o elektronskem trgovanju (ECG) z izjemo potrošnikov v smislu Zakona 
o pravnem varstvu zoper odpoved (KSCHG). 

 
 

VIII. Splošno 
Doka si pridržuje pravico, da kadar koli download center v celoti ali delno ukine ali da 
vsebine portala poljubno spremeni in iz kakršnih koli razlogov prilagodi Splošne 
pogoje uporabe. Z vsako novo uporabo Dokinega download centra za uporabnika 
veljajo vsakokratni aktualni pogoji uporabe. 

 
Če bi bilo posamezno ali več določil teh pogojev uporabe iz kakršnega koli razloga 
neveljavno ali ga ne bi bilo mogoče uveljavljati, to ne vpliva na veljavnost ostalih 
določil. Neveljavno določilo ali določilo, ki ga ni mogoče uveljavljati, se nadomesti z 
določilom, ki najbolj ustreza njegovemu namenu. 

 
 

IX. Kontakt 

Doka GmbH 
Josef Umdasch Platz 1 
3300 Amstetten, Avstrija 
Telefon +43 (0)7472 / 605-0 
Telefaks  +43 (0)7472 / 64430  
E-pošta info@doka.com 
Internet www.doka.com 

mailto:info@doka.com
http://www.doka.com/

