Ogólne warunki u ytkowania dotycz ce w szczególno ci materia ów pobieranych przez
Internet i dokumentacji technicznych grupy Phoenix Contact
1.

INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsze warunki u ytkowania obowi zuj wszelkich przedsi biorstw powi zanych z Phoenix Contact GmbH & Co. KG w
rozumieniu §§ 15 ff. AktG oraz wszelkich spó ek siostrzanych (zwane dalej zbiorowo „Phoenix Contact”).

2.

UPRAWNIENIA
Tre stron internetowych Phoenix Contact jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie logotypy, tablice rejestracyjne, marki,
karty charakterystyki, ilustracje, rysunki, dokumentacje techniczne i informacje - je eli nie podano inaczej - chronione
zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi prawami. Wszelkie zmiany w tre ci podr cznika lub publikacja jego fragmentów s
niedozwolone. Bez zgody Phoenix Contact mo na ich u ywa wy cznie w sposób przewidziany odpowiednimi
postanowieniami i warunkami lub warunkami i postanowieniami specyfikacji technicznych (np. kart charakterystyki) lub wed ug
danych w tek cie na stronie. Adnotacje z zakresu praw autorskich oraz inne adnotacje odnosz ce si do w asno ci
intelektualnej zawarte w pobranych informacjach oraz dokumentacjach technicznych nie mog by usuwane.

3.

WYKORZYSTANIE DANYCH
Zarówno tre ci zawarte na stronach internetowych Phoenix Contact, jak i dost pne do pobrania informacje i dokumentacje
techniczne mog zosta pobrane, zapisane oraz wydrukowane celem zdobycia informacji. Rozpowszechnianie informacji oraz
dokumentacji technicznych w celach publicznych lub komercyjnych lub innych jest jednak niedozwolone bez uzyskania
pisemnej zgody Phoenix Contact.
Informacje zawarte w serwisie prasowym oraz dost pne do pobrania informacje, w szczególno ci ilustracje, które tak e
stanowi zastrze on w asno Phoenix Contact, mog jednak zosta przekazane do celów prac dziennikarskich. Wszelkie
zmiany i modyfikacje, które nie zosta y zautoryzowane przez Phoenix Contact, s niedopuszczalne.

4.

PRZENIESIENIE PRAW
Z wyj tkiem powy szego ograniczonego prawa u ytkowania, nie s przyznawane adne inne prawa jakiegokolwiek rodzaju.

5.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Z faktu dostarczenia lub pobierania dokumentacji technicznej (w szczególno ci dokumentacji u ytkownika) nie wynika dla
Phoenix Contact obowi zek informowania o ewentualnych modyfikacjach produktu oraz/lub zmianach w dokumentacji
technicznej. Po stronie u ytkownika le y wy czna odpowiedzialno
za stwierdzenie przydatno ci i celowo ci u ycia
produktów w danym zastosowaniu, w szczególno ci w odniesieniu do przestrzegania obowi zuj cych norm i regulacji
ustawowych. Wszystkie
informacje, jakie mo na znale
w dokumentacji technicznej, s podawane bez jakiejkolwiek wyra nej lub dorozumianej
gwarancji.

6.

ODPOWIEDZIALNO
Odpowiedzialno
Phoenix Contact za b dne informacje lub dokumentacje techniczne, szkody lub wirusy, które mog
spowodowa uszkodzenia komputera, sprz tu lub innego maj tku osoby pobieraj cej w wyniku dost pu do plików, jest
wykluczona.
Powy sze ograniczenia i wy czenia odpowiedzialno ci nie obowi zuj , gdy odpowiedzialno jest obligatoryjna, np. na mocy
ustawy o odpowiedzialno ci za produkt (ProdHaftG), w razie umy lno ci, ra cego niedbalstwa, ze wzgl du na utrat ycia,
odniesione obra
lub szkody zdrowotne lub z uwagi na naruszenie istotnych postanowie umowy. Istotne obowi zki to
obowi zki, których spe nienie dopiero umo liwia przepisow realizacj umowy, a w ich przestrzeganie strona umowy mo e
pok ada zaufanie. Roszczenia odszkodowawcze przy naruszeniu istotnych warunków umowy s jednak ograniczone do
typowych dla umów, przewidywalnych szkód. Ewentualna zmiana na niekorzy
u ytkownika, dotycz ca obowi zku
przeprowadzenia dowodu, nie jest powi zana z t regulacj .

7.

ZAWARTO
INFORMACJI
Phoenix Contact zastrzega sobie prawo wprowadzania w dowolnym momencie zmian w dokumentacji technicznej oraz
opisanych w niej produktach lub w informacjach technicznych oraz opisanych w nich produktów, bez
konieczno ci powiadamiania o tym fakcie, a tak e do korygowania dokumentacji i jej ulepszania, o ile zmiany te s mo liwe to
zaakceptowania przez u ytkownika. Dotyczy to tak e zmian s
cych post powi technicznemu.
Wszelkie aktualizacje Phoenix Contact nie zwalniaj osoby wyszukuj cej lub pobieraj cej dane z obowi zku regularnego
zasi gania aktualnych informacji i pobierania tre ci ze strony internetowej Phoenix Contact (http://www.phoenixcontact.com).
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