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A Doka Csoport Letöltési Központ általános felhasználási feltételei 
(2011-08, 
Verzió 1) 

 
 
 

I. Általános útmutató 
A Doka Letöltési Központ számos hasznos információt tartalmaz, köztük a különböző 
Doka termékek és rendszerek alkalmazási utasításait is. 

 
A Doka Letöltési Központ minden egyes oldalához való hozzáférés, és azok 
használata az alábbiakban ismertetett jogszerű felhasználási feltételek szerint 
történik. Amennyiben Ön a Doka Letöltési Központba belép, abba betekint, vagy 
bármilyen formában azt használja, úgy Ön teljes mértékben elfogadja az alábbiakban 
részletezett felhasználási feltételeket, azok mindenkor érvényes változatában. 
Ezen feltételek bármilyen jellegű be nem tartása a Doka Letöltési Központ 
használatától történő eltiltást von maga után. 

 
 
 

II. Felhasználói kötelezettségek 
A Felhasználó köteles minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely a Doka vagy a 
vele kapcsolatban álló cégek, vagy a Doka által megjelölt partnervállalatok 
adatállományainak, vagy IT rendszereinek, általa vagy harmadik fél által okozott 
zavarához, vagy megváltoztatásához vezethet. 

 
 
 

III. Letöltés 
A letöltés saját kockázatra történik, és a Doka nem felel olyan károkért, amelyek a 
Doka Letöltési Felületről származó adatok letöltéséből és/vagy használatából 
származnak, amennyiben ez jogilag megengedett. A számítógépes vírusok által 
okozott károkért, károsodásokért a vonatkozó törvényes rendelkezések keretén belül 
a Doka felelősséget nem vállal. Más weboldalakra történő hivatkozások esetén, azok 
tartalmára nem vonatkozik az osztrák E-Kereskedelmi törvény (ECG) 17.§ értelmében 
a felelősségvállalás. 

 
 
 

IV. Felelősségvállalás és szavatosság 
A Doka Letöltési Központ üzemeltetése megfelelő elővigyázatossággal történik. 
Mindazonáltal nincs garancia a letöltött adatok használatára vagy hibátlanságára. A 
Doka Letöltési Központ elemei indoklás nélkül bármikor megváltoztathatók. 
A Doka felelősségvállalása a Doka Letöltési Központ használatával, vagy azzal 
összefüggésben a nagyfokú gondatlanság és szándékosság következtében felmerülő 
károkra korlátozódik. Személyi károkért a Doka kizárólag a törvényes rendelkezések 
keretein belül vállal felelősséget. Az esetlegesen felmerülő károkra a Doka 
felelősséget nem vállal. A Doka a Letöltési Központ keretében a felhasználói adatok 
különböző, részben nyelvi és részben tartalmi változatait bocsátja rendelkezésre, a 
mindenkori ország sajátos előírásaitól függően. A felhasználói adatok alkalmazásánál 
be kell tartani az ismertetett biztonsági előírásokat és a hatályos törvényeket, továbbá 
a Doka nem vállal felelősséget a különböző országok specifikus előírásaira, a nyelvi 
változatok különbözősége miatt. A felhasználó saját maga felel az általa megadott 
felhasználói adatokért. A hivatkozott adatokat kizárólag csak a Doka termékekkel 
megvalósuló projektek során, az egyes országok sajátos előírásainak 
figyelembevételével szabad felhasználni. 
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V. Szellemi tulajdon 
Jelen felhasználási útmutatóban a Felhasználó részére biztosított jogokon kívül a 
Felhasználót semmilyen további jogok (Pl: szellemi tulajdonjogok, know-how, 
szabadalmi, védjegy, áruminta, stb. jogok, cégnevek, valamint további információk) 
nem illetik meg. 

 
 
 

VI. Titoktartás 
A Felhasználó köteles valamennyi, jelen felhasználási feltételből vagy egyéb, Doka-
val fennálló üzleti kapcsolatból számára ismertté vált adatokat bizalmasan kezelni, 
valamint azokat tilos harmadik fél számára továbbítani. 

 
 
 

VII. Illetékes Bíróság 
Kizárólagosan illetékes bíróságként a Doka amstetteni (Ausztria) székhelyén tárgyi 
hatáskörrel rendelkező bíróság kerül kijelölésre. Az alkalmazandó jog az osztrák, 
azzal a kitétellel, hogy a Nemzetközi Magánjogról (IPRG) szóló törvény valamint az 
Egyesült Nemzetek Nemzetközi Áruvételi Szerződésekre vonatkozó 
megállapodásának (UN-Kaufrechts) kizárási szabályai nem alkalmazhatók. Ezen felül 
nem alkalmazhatók az osztrák E-Kereskedelmi törvény (ECG) 9. és 10. §-ának 
rendelkezései, kivéve azon fogyasztókat, akik fogyasztónak minősülnek az osztrák 
Fogyasztóvédelmi (KSCHG) törvény értelmében. 

 
 
 

VIII. Általános 
A Doka fenntartja magának a jogot arra, hogy a Letöltési Központ működését 
bármikor teljesen, vagy részlegesen szüneteltesse, vagy a weboldalak tartalmát 
tetszőlegesen megváltoztassa és bármilyen okból a jelen Általános Felhasználási 
Feltételekben módosításokat hajtson végre. Minden egyes újabb letöltéskor a Doka 
Letöltési Központ Felhasználója aláveti magát a mindenkor érvényes felhasználási 
feltételeknek. 

 
Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a jelen felhasználási feltételek, egy vagy több 
rendelkezése hatálytalanná vagy érvénytelenné válna, az nem érinti a többi 
rendelkezés érvényességét. A hatálytalan, vagy érvénytelen rendelkezés helyébe az 
a rendelkezés lép, amely a kívánt célnak a legjobban megfelel. 

 
 
 

IX. Kapcsolat 
Magyar Zsalutechnika Kft. 
Törökkő utca 5-7. 
1037 Budapest 
Magyarország 
Tel: +36 1 436 7373 
Fax:  +36 1 368 6044 
E-mail: magyar@doka.com 
Internet: http://www.doka.hu/ 
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