Allmänna användarvillkor, särskilt för nedladdning från Internet och teknisk dokumentation från
Phoenix Contact-gruppen
1. ALLMÄNT
Dessa användarvillkor gäller för alla företag i anslutning till Phoenix Contact GmbH & Co. KG enligt §§ 15 ff. AktG liksom
samtliga partner (nedan sammantaget kallade "Phoenix Contact").
2. RÄTTIGHETER
Innehållet i Phoenix Contacts webbsidor är upphovsrättsligt skyddat. Samtliga logotyper, kännetecken, varumärken, datablad,
illustrationer, uppgifter, ritningar samt all teknisk dokumentation och information är – om inget annat anges – upphovsrättsligt
skyddade genom registrerade eller inte registrerade rättigheter. Det är inte tillåtet att ändra innehållet på något sätt eller att
publicera delar av det. Utan skriftligt medgivande från Phoenix Contact GmbH & Co. KG får det endast användas enligt dessa
bestämmelser och villkor resp. bestämmelserna och villkoren i de tekniska specifikationerna (t.ex. datablad) och/eller enligt
uppgifterna i webbplatsens text. Upphovsrättsanmärkningar eller andra äganderättsanmärkningar i den nedladdade
informationen och tekniska dokumentationen får inte tas bort.
3. DATAANVÄNDNING
Innehållet på Phoenix Contacts webbplats, den information som finns tillgänglig där för nedladdning, liksom den tekniska
dokumentationen får laddas ner, sparas och skrivas ut i informationssyfte. Spridning av information liksom teknisk
dokumentation för offentliga eller kommersiella syften eller annan användning är dock inte tillåten utan skriftligt medgivande från
Phoenix Contact.
4. ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER
Med undantag för ovanstående begränsade användarrättigheter, beviljas inga andra rättigheter. Om Phoenix Contact lämnar ett
skriftligt medgivande till ytterligare användning, som avviker från ovan angivna, bestäms omfånget av dessa
användningsrättigheter endast genom det som anges i det skriftliga medgivandet.
5. TEKNISK DOKUMENTATION
Även om teknisk dokumentation (särskilt användardokumentation) har mottagits eller laddats ner är Phoenix Contact inte
förpliktigad att informera om ändringar hos produkten och/eller ändringar i den tekniska dokumentationien. Användaren är själv
ansvarig för att kontrollera produktens lämplighet och dess avsedda användningsområde, särskilt i hänseende till att gällande
standarder och lagar följs. All information i den tekniska dokumentationen lämnas utan någon som helst uttrycklig, underförstådd
eller outtalad garanti.
6. ANSVAR
Phoenix Contact tar inget ansvar för felaktig information eller teknisk dokumentation, skador eller virus som kan orsaka
störningar av dator, utrustning eller annan egendom tillhörande den som hämtar eller laddar ner.
De föregående ansvarsbegränsningarna och ansvarsfriskrivningarna gäller inte, i den mån tvångsgaranti gäller, t. ex. vid fall som
faller under lagen om produktansvar, vid fall av ont uppsåt, grov vårdslöshet, på grund av livshotande skador, personskador och
hälsoskador samt då viktiga avtalsmässiga åtaganden inte har följts. Viktiga avtalsmässiga åtaganden är skyldigheter, vars
fullgörande i sig möjliggör ett korrekt utförande av avtalet och vars efterlevnad avtalsparterna måste kunna lita på.
Skadeståndskrav vid situationer då viktiga avtalsmässiga åtaganden inte följts är dock begränsade till avtalstypiska och
förutsebara skador. En ändring av bevisbördan till användarens nackdel är inte förbundet med denna reglering.
7. INFORMATIONSINNEHÅLL
Phoenix Contact förbehåller sig rätten att, om detta gagnar användaren, när som helst, utan föregående tillkännagivande, ändra,
korrigera och/eller förbättra den tekniska dokumentationen och de produkter som beskrivs i den tekniska dokumentationen eller
informationen och de produkter som beskrivs i denna, Detta gäller även ändringar som gagnar den tekniska utvecklingen.
Eventuella uppdateringar från Phoenix Contact befriar inte den som hämtar eller laddar ner från plikten att regelbundet ta reda
på aktuell information och innehåll på Phoenix Contacts webbplatser.
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