Almindelige anvendelsesbetingelser specielt for internetdownload og teknisk dokumentation fra
PHOENIX CONTACT-gruppen
1. Generelt
Disse anvendelsesbetingelser gælder for Phoenix Contact GmbH & Co. KG samt alle de virksomheder, der iht. §§ 15 ff. i den
tyske aktieselskabslov er forbundet med Phoenix Contact GmbH & Co. KG samt alle søsterselskaber (i det følgende kaldt
"Phoenix Contact" som fællesbetegnelse).
2. RETTIGHEDER
Indholdet af Phoenix Contacts hjemmesider er ophavsretligt beskyttet. Samtlige logoer, kendetegn, varemærker, datablade,
præsentationer, tekniske data, tegninger, tekniske dokumentationer og informationer er - medmindre andet angives ophavsretligt beskyttet gennem registrerede eller ikke registrede rettigheder. Enhver ændring i indholdet eller offentliggørelse af
uddrag er forbudt. Disse må uden skriftlig samtykke fra Phoenix Contact kun benyttes iht. disse bestemmelser og betingelser
samt bestemmelser og betingelser i de tekniske specifikationer (f. eks. datablade) og/eller iht. angivelser i teksten på
hjemmesiden. Hvis der i de downloadede informationer og tekniske dokumentationer er noter om ophavsret eller andre
ejendomsrettigheder, må disse ikke fjernes.
3. DATADELING
Det på Phoenix Contacts hjemmesider viste indhold og de informationer, der er tilgængelige som download samt de tekniske
dokumentationer må downloades, lagres og printes med henblik på informationsindsamling. Distribution af informationerne samt
de tekniske dokumentationer til offentlige eller kommercielle formål eller anden genanvendelse er dog ikke tilladt uden skriftligt
samtykke fra Phoenix Contact.
4. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER
Med undtagelse af den førnævnte begrænsede brugsret indrømmes der ingen yderligere rettigheder, ligegyldig hvilken type det
måtte være. Giver Phoenix Contact et herfra afvigende skriftligt samtykke til videregående brug, følger omfanget af det berettiget
brug udelukkende denne skriftlige samtykkeerklæring.
5. Teknisk dokumentation
Modtagelse eller download af teknisk dokumentation (især af brugerdokumentation) er ingen begrundelse for yderligere
informationspligt fra Phoenix Contact om eventuelle ændringer på produkter og/eller teknisk dokumentation. Brugeren er selv
ansvarlig for at kontrollere produkternes egnethed og anvendelsesformål i den konkrete applikation, især med henblik på at de
gældende standarder og love følges. Samtlige oplysninger i den tekniske dokumentation gives uden enhver form for udtrykkelig,
underforstået eller stiltiende garanti.
6. ANSVAR
Det er udelukket, at Phoenix Contact skal hæfte for fejlagtige informationer eller tekniske dokumentationer, evt. skader eller vira,
som pga. adgangen kan få indflydelse på computeren, udstyret eller anden af brugerens ejendom, når denne henter eller
downloader.
De ovenstående begrænsninger og udelukkelser vedrørende hæftelse gælder ikke ved obligatorisk ansvar, f. eks. i henhold til
produktansvarsloven, i tilfælde af forsætlighed, grov uagtsomhed, som følge af skade på liv, krop eller sundhed eller ved
misligholdelse af væsentlige, kontraktlige forpligtelser. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, der overhovedet
muliggør den korrekte udførelse af kontrakten, og som aftaleparterne almindeligvis kan have tillid til bliver overholdt.
Skadeserstatningskravet for misligholdelse af væsentlige, kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til aftaletypiske,
forudsigelige skader. Der er med denne bestemmelse ikke forbundet nogen ændring af bevisbyrden til ulempe for brugeren.
7. INFORMATIONSINDHOLD
Phoenix Contact forbeholder sig til enhver tid ret til uden varsel at ændre, korrigere og/eller forbedre den tekniske dokumentation
og de i den tekniske dokumentation beskrevne produkter eller informationerne og de i disse informationer beskrevne produkter,
for så vidt dette er rimeligt for brugeren. Dette gælder ligeledes ændringer, der er til gavn for det tekniske fremskridt.
Eventuelle opdateringer fra phoenix contact fratager ikke den bruger, der henter eller downloader fra pligten til jævnligt at holde
sig orienteret via nye informationer og aktuelt indhold på phoenix contact-hjemmesiden.
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