Generelle bruksvilkår, spesielt for nedlastinger fra Internett og teknisk dokumentasjon fra Phoenix
Contact-gruppen
1. GENERELT
Disse bruksvilkårene gjelder for Phoenix Contact GmbH & Co. KG samt alle tilknyttede selskap i henhold til §§ 15 ff. AktG og
samtlige søsterselskaper (etterfølgende felles betegnet som Phoenix Contact).
2. RETTIGHETER
Innholdet på nettsidene til Phoenix Contact er opphavsrettslig beskyttet. Samtlige logoer, kjennetegn, merker, datablad,
illustrasjoner, data, tegninger, teknisk dokumentasjon og informasjon er – så lenge ikke noe annet er angitt – beskyttet av
registrerte eller uregistrerte rettigheter. Enhver endring av innholdet eller publisering av utdrag er ikke tillatt. Uten skriftlig
tillatelse fra Phoenix Contact kan disse bare brukes i samsvar med disse bestemmelsene og betingelsene eller bestemmelsene
og betingelsene i den tekniske dokumentasjonen (f.eks. datablad) og/eller i henhold til angivelsene i teksten på nettsiden. Hvis
nedlastet informasjon og teknisk dokumentasjon inneholder merknader om opphavsrett eller andre merknader som viser til
eiendomsrett, skal disse ikke fjernes.
3. BRUK AV DATA
Innhold og nedlastbar informasjon på nettsidene til Phoenix Contact samt teknisk dokumentasjon kan lastes ned, lagres og
skrives ut for informasjonsformål. Mangfoldiggjøring av informasjonen og den tekniske dokumentasjonen til offentlige eller
kommersielle formål eller annen type bruk er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Phoenix Contact.
4. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER
Med unntak av den tidligere nevnte bruksretten blir det ikke tildelt noen andre rettigheter, uansett type. Hvis Phoenix Contact
tildeler en skriftlig tillatelse til utvidet bruk som avviker fra dette, fremgår omfanget til denne bruksretten kun i denne skriftlige
tillatelseserklæringen.
5. TEKNISK DOKUMENTASJON
Phoenix Contact er ikke forpliktet til å informere den som har mottatt eller lastet ned teknisk dokumentasjon (spesielt
brukerdokumentasjon) om eventuelle endringer av produktene og/eller den tekniske dokumentasjonen. Brukeren er selv
ansvarlig for å kontrollere at produktene er egnet for den konkrete anvendelsen og at bruksformålet er korrekt, spesielt med
tanke på overholdelse av gjeldende normer og lover. All informasjon i den tekniske dokumentasjonen formidles uten noen form
for uttrykkelig, implisitt eller stilltiende garanti.
6. ANSVAR
Phoenix Contact er ikke ansvarlig for eventuell feilaktig informasjon eller feilaktig teknisk dokumentasjon eller for skader eller
virus som, som følge av tilgangen, kan påvirke datamaskinen, utstyret eller annen eiendom hos den som henter opp eller laster
ned informasjonen.
De ovennevnte ansvarsbegrensningene og -utelukkelsene gjelder ikke ved krav i forbindelse med f.eks. produktansvarsloven,
grov uaktsomhet, skader på liv, kropp eller helse eller brudd på viktige avtaleplikter. Vesentlige avtalefestede plikter er slike
plikter som i første instans gjorde korrekt gjennomføring av avtalen mulig og som avtaleparten konsekvent kan stole på at
overholdes. Krav til skadeerstatning ved krenkelse av vesentlige avtalefestede plikter, er begrenset til avtaletypiske, overskuelige
skader. En endring av bevisbyrden til ulempe for brukeren er ikke forbundet med denne bestemmelsen.
7. INFORMASJONSINNHOLD
Phoenix Contact forbeholder seg retten til å endre, korrigere og/eller forbedre den tekniske dokumentasjonen og produktene
som beskrives i den tekniske dokumentasjonen eller informasjonen og produktene som beskrives i denne informasjonen til
enhver tid uten forvarsel, så lenge dette gagner brukeren. Dette gjelder likeledes for endringer som tjener den teknologiske
utviklingen.
Eventuelle oppdateringer som Phoenix Contact utfører fratar ikke den som laster ned eller den som henter frem denne
dokumentasjonen, ansvaret for å holde seg regelmessig oppdatert på den gjeldende informasjonen og innholdet på nettsidene til
Phoenix Contact.
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