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I. Indicaţii generale
Prin Download-Center, Doka pune la dispoziţie pentru descărcare o multitudine de informaţii, în
special instrucțiuni de utilizare, referitoare la diverse produse şi sisteme.
Orice accesare şi utilizare a unei pagini din cadrul Download-Center face obiectul condiţiilor de
utilizare prezentate în continuare.
Orice accesare, vizitare sau utilizare sub orice altă formă a Download-Center, implică
acceptarea în totalitate a condiţiilor de utilizare prezentate în continuare, în varianta lor curentă.
În cazul în care, indiferent de motiv, nu sunteţi de acord cu aceste condiţii, utilizarea DownloadCenter este interzisă în mod explicit.
II. Obligaţii ale utilizatorului
Utilizatorul este obligat să nu efectueze nici un fel de activităţi care ar putea duce în mod direct
sau prin intermediul unor terţi la distrugerea sau manipularea bazelor de date sau a sistemelor
IT ale Doka, ale companiilor afiliate sau ale companiilor partenere Doka.
III. Descărcare
Descărcarea se face pe propriul risc iar Doka nu este răspunzătoare pentru pagube rezultate din
instalarea şi / sau utilizarea de informaţii din secţiunea de descărcări, câtă vreme acest lucru
este permis de lege. Cu toate ca se utilizează sisteme antivirus, este exclusă orice
responsabilitate pentru pagube cauzate de viruşi informatici, conform reglementărilor legale. În
cazul trimiterilor la alte site-uri web sau link-uri, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
conţinutul acestora, în conformitate cu §17 ECG (Legea referitoare la comerţul electronic).
IV. Răspundere şi garanţie
Doka Download-Center este administrat cu toată atenţia necesară. Nu se oferă însă garanţii
referitoare la disponibilitatea continuă sau acurateţea informaţiilor conţinute. Elementele
Download-Center pot fi modificate oricând fără oferirea unei motivaţii în acest sens.
Răspunderea Doka pentru sau legată de utilizarea Download-Center este limitată la pagube
rezultate din acţiuni deliberate sau neglijenţă evidentă. Pentru răniri de persoane, Doka
răspunde exclusiv conform prevederilor legale care au caracter de obligativitate. Răspunderea
pentru daune conexe este exclusă.
În cadrul Download-Center, Doka pune la dispoziţie versiuni ale informaţiilor pentru utilizatori în
limbi diferite şi care diferă parţial, din punct de vedere al conţinutului, în funcţie de cerinţele
speciale aplicabile pentru ţările respective. În cazul folosirii informaţiilor pentru utilizatori, trebuie
avute în vedere prevederile referitoare la aplicabilitate şi siguranţă. În plus, Doka nu este
răspunzătoare pentru conformitatea versiunilor de descărcat într-o anumită limbă cu alte
prevederi naţionale specifice. Utilizatorul este unic responsabil pentru selecţia informaţiilor
oferite. Informaţiile concrete pot fi utilizate exclusiv pentru punerea în practică a proiectelor cu
produse Doka, cu respectarea prevederilor naţionale specifice.
V. Proprietate intelectuală
Cu excepţia drepturilor acordate utilizatorului conform prezentelor condiţii de utilizare, acestuia
nu îi mai revin alte drepturi - de orice natură, de ex. referitoare la drepturi legate de bunuri
intelectuale (în special know-how, brevete, mărci, inovaţii), denumiri de firmă sau alte informaţii

VI. Confidenţialitate
Utilizatorul are obligaţia să trateze cu confidenţialitate toate informaţiile la care are acces în
virtutea prezentei relaţii contractuale sau în baza altor relaţii de afaceri cu Doka şi să nu le
transmită către terţi.
VII. Legislaţia aplicabilă / Sediul instanţei competente
Ca instanţă competentă este declarat tribunalul sub a cărui jurisdicţie se află sediul Doka din
Amstetten (Austria). Se aplică legislaţia austriacă, cu excluderea normelor conflictuale ale
dreptului internaţional privat, precum şi ale Convenţiei ONU privind contractele pentru vânzarea
internaţională de bunuri. În plus, nu au aplicabilitate prevederile §§9, 10 ECG cu excepţia
consumatorilor în sensul KSCHG (Legea referitoare la protecţia împotriva concedierii).
VIII. Generalităţi
Doka îşi rezervă dreptul de a înceta oricând, parţial sau total, operarea Download-Center sau de
a modifica după dorinţă conţinutul acestuia şi de a aduce, indiferent de motiv, modificări
prezentelor condiţii generale de utilizare. Prin orice nouă utilizare a Doka-Download-Center,
utilizatorul îşi declară acordul cu versiunea curentă a condiţiilor de utilizare.
În cazul în care, indiferent de motiv, una sau mai multe prevederi ale prezentelor condiţii de
utilizare se dovedesc a fi fără efect sau inaplicabile, acest lucru nu afectează valabilitatea
celorlalte prevederi. Prevederea fără efect sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o alta care
corespunde cel mai bine scopului urmărit.
IX. Contact
Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten
Austria
Telefon +43 (0)7472 / 605-0
Fax +43 (0)7472 / 64430
E-Mail info@doka.com
Internet www.doka.com

