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Allmänna användningsvillkor för Download-Center hos Doka Group 
(2011-08, version 1) 

 
 

I.  Allmän information 
Doka tillhandahåller i sitt Download-Center för nedladdning omfattande information, i synnerhet 
även Doka användarinformation om olika produkter och system. 
För varje åtkomst till och användande av varje enskild sida hos Doka-Download-Center gäller 
nedan angivna juridiska användningsvillkor. 
När du går in i Download-Center, besöker detta eller använder på något sätt accepterar du 
nedan angivna användningsvillkor till alla delar enligt vid aktuell tidpunkt gällande utgåva. 
Vid förbehåll av något slag mot dessa villkor är användning av Doka-Download-Center 
uttryckligen förbjuden. 
 
 

II.  Användarens skyldigheter 
Användaren är förpliktigad att ej själv eller genom tredje part utföra aktiviteter, som skulle kunna 
leda till att data eller IT-system, som tillhör Doka eller dess lierade företag eller av Doka 
bestämda partnerföretag, förstörs eller manipuleras. 
 
 

III.  Nedladdning 
Nedladdningen sker på egen risk och Doka ansvarar inte för skador som sker på grund av 
installationen och/eller användandet av information från nedladdningsområdet, såvitt detta är 
juridiskt tillåtet. Trots aktuell viruskontroll utesluts ansvar för skador och negativ påverkan genom 
datorvirus inom ramen för lagstadgade bestämmelser. Vid hänvisning till andra webbplatser – 
länkar – övertas enligt § 17 ECG inget ansvar för dessa platsers innehåll. 
 
 

IV.  Ansvar och garanti 
Doka Download-Center drivs med nödvändig omsorg. Dock lämnas ingen garanti för permanent 
tillgänglighet eller att erhållen information är felfri. Innehållet på Download-Center kan när som 
helst ändras utan att skäl anges. 
Dokas ansvar på grund av eller i samband med användandet av Download-Center är begränsat 
till skador till följd av grov oaktsamhet eller uppsåt. För personskador ansvarar Doka uteslutande 
inom ramen för de tvingande lagstadgade bestämmelserna. Ansvar för följdskador utesluts.  
Doka tillhandahåller inom Download-Centers område delvis till språk och innehåll olika versioner 
av användarinformationen beroende på de aktuella ländernas speciella bestämmelser. Vid 
användning av användarinformationen ska de beskrivna säkerhets- och giltighetsföreskrifterna 
beaktas. Därutöver ansvarar Doka inte för att respektive språkliga nedladdningsversioner 
överensstämmer med andra landsspecifika föreskrifter. Användaren ansvarar själv för val av den 
erbjudna användarinformationen. Den aktuella informationen får uteslutande användas för 
genomförande av projekt med Doka-produkter med beaktande av de landsspecifika 
föreskrifterna. 
 
 

V.  Immateriell egendom 
Undantaget de rättigheter som användaren medges i dessa användningsvillkor, medges 
användaren inga ytterligare rättigheter – av något slag som t.ex. immateriella rättigheter (i 
synnerhet know-how, patent, varumärken, bruksmönsterskydd, osv.), företagsnamn samt annan 
information. 
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VI.  Konfidentialitet 
Användaren är förpliktigad att konfidentiellt behandla all information som denne har fått 
kännedom om genom detta användningsförhållande eller annan affärsrelation med Doka. 
Information får ej heller lämnas vidare till tredje part. 
 
 

VII.  Tillämpbar lagstiftning/domstol 
Som enda domstol överenskommes den domstol som ansvarar för dessa frågor där Dokas 
huvudkontor är beläget, Amstetten (Österrike). Österrikes lagstiftning, med uteslutande av 
villkoren i IPRG (federal österrikisk lag om den internationella privaträtten), FN:s konvention 
angående avtal om internationella köp av varor, ska tillämpas. Dessutom tillämpas ej 
bestämmelserna i §§9, 10 ECG med undantag av konsumenter enligt. KSCHG (österrikiska 
konsumentskyddslagen). 
 
 

VIII. Allmänt 
Doka förbehåller sig rätten att när som helst helt eller delvis upphöra med driften av Download- 
Center eller att på något sätt ändra portalens innehåll och av något skäl vidta en anpassning av 
dessa allmänna användningsvillkor. Vid varje användning av Doka-Download- Center följer 
användaren de aktuella användningsvillkoren. 
Skulle, av något skäl, en eller flera bestämmelser i dessa användningsvillkor vara overksamma 
eller ej kunna genomföras, berörs härigenom ej övriga bestämmelsers giltighet. Istället för den 
overksamma eller ej genomförbara bestämmelsen gäller den bestämmelse som ligger närmast 
det avsedda ändamålet. 
 
 

IX.  Kontakt 
Doka GmbH 
Josef Umdasch Platz 1 
A - 3300 Amstetten 
Österrike 
Telefon +43 (0)7472 / 605-0 
Fax +43 (0)7472 / 64430 
E-post info@doka.com 
Internet www.doka.com 
 


