Általános használati feltételek, különös tekintettel a Phoenix Contact csoport interneten letölthet
anyagaira és m szaki dokumentációira
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Ezek a használati feltételek a Phoenix Contact GmbH & Co. KG-ra valamint minden, hozzá a Részvénytörvény (AktG.) 15. és
azt követ cikkelyei értelmében kapcsolódó vállalatra valamint minden leányvállalatra (a továbbiakban együttesen: „Phoenix
Contact“) vonatkozik.
2. JOGOK
A Phoenix Contact weboldalak tartalma szerz i jogi védelem alatt áll. Minden logó, jelölés, márka, adatlap, ábrázolás, adat, rajz,
szaki dokumentáció és információ bejegyzett vagy nem bejegyzett jogok által védve van, kivéve az ezzel ellentétes
rendelkezéseket. Bármiféle tartalmi változtatás tilos, a weboldalak tartalma kivonatosan sem közölhet . Ezeket a Phoenix
Contact írásbeli hozzájárulása nélkül csak a jelen rendelkezések és feltételek illetve a m szaki specifikációk (pl. adatlapok)
rendelkezései és feltételi és/vagy a weboldal szövegében szerepl adatok értelmében szabad felhasználni. Amennyiben a
letöltött tájékoztatásokban és m szaki dokumentációkban szerz i jogi vagy egyéb tulajdonjogi utalások szerepelnek, azokat tilos
eltávolítani.
3. ADATFELHASZNÁLÁS
A Phoenix Contact weboldalain található tartalmak és letölthet tájékoztatások, valamint a m szaki dokumentációk az
információszerzés céljából letölthet k, tárolhatók és nyomtathatók. A tájékoztatások és m szaki dokumentációk terjesztése
hirdetményi vagy kereskedelmi céllal, vagy azok egyéb célú hasznosítása a Phoenix Contact írásos engedélye nélkül tilos.
4. JOGOK ÁTRUHÁZÁSA
A fent említett korlátozott használati jog kivételével semmilyen egyéb jog nem kerül elismerésre. Amennyiben a Phoenix Contact
a további használatra vonatkozóan ett l eltér írásbeli hozzájárulást ad, akkor a feljogosított használat terjedelme kizárólag
ebb l az írásbeli hozzájárulási nyilatkozatból adódik.
5. M SZAKI DOKUMENTÁCIÓ
A m szaki dokumentáció (különösen a felhasználói dokumentáció) átvétele vagy letöltése nem jelenti a Phoenix Contact további
tájékoztatási kötelezettségét a termékek és/vagy a m szaki dokumentáció esetleges módosításával kapcsolatban. A felhasználó
saját maga felel s azért, hogy a termékek alkalmasságát és az adott felhasználásban a rendeltetését felülvizsgálja, különösen a
hatályos szabványok és jogszabályok betartására tekintettel. A Phoenix Contact a m szaki dokumentációból származó adatokat
kifejezett, ráutaló vagy hallgatólagos garancia nélkül bocsátja rendelkezésre.
6. FELEL SSÉG
A Phoenix Contact nem vállal felel sséget az esetleges hibás információkért vagy m szaki dokumentációkért, valamint
károkozókért vagy vírusokért, amelyek a felhasználó számítógépét, felszerelését vagy egyéb tulajdonát használat vagy letöltés,
illetve hozzáférés közben károsítják.
A fenti felel sségvállalási korlátozások és kizárások nem érvényesek, amennyiben kötelez a szavatosság pl. a
Termékszavatossági törvény értelmében, a súlyos gondatlanság szándékának esetében, az élet, a test vagy az egészség
károsítása miatt vagy lényeges szerz dési kötelezettségek megsértése miatt. A szerz dés lényegi kötelezettségei azok a
kötelezettségek, amelyek teljesülése nélkülözhetetlen a szerz dés szabályszer megvalósításához, és amelyek betartására a
szerz
fél szabályszer en számíthat. A szerz dés lényegi kötelezettségeinek megszegése esetén érvényes kártérítési igény
azonban kizárólag a szerz désre jellemz , el relátható károkra korlátozódik. A jelen szabályozás nem jelenti a bizonyítási teher
felhasználó hátrányára történ módosítását.
7. A TÁJÉKOZTATÁS TARTALMA
A Phoenix Contact fenntartja magának a jogot, hogy a m szaki dokumentációt és a m szaki dokumentációban leírt termékeket
vagy az információkat és az ezekben az információkban leírt termékeket bármikor, el zetes bejelentés nélkül módosítsa,
kijavítsa és/vagy jobbá tegye, amennyiben ez a felhasználó részér l elvárható. Ez a m szaki fejl dést szolgáló módosításokra is
vonatkozik.
A Phoenix Contact esetleges frissítései nem mentik fel a lehívót vagy letölt t attól a kötelezettségt l, hogy rendszeresen
tájékozódjék a Phoenix Contact weboldalain az aktuális információk és tartalmak iránt.
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