Användar villkor för elektronisk dokumentation
I.

Produktskydd och nyttjanderät
tens omfattning
Den valda filen faller under upphovs
rättsskyddet. Festo eller tredje part
har upphovsrätten till denna elektro
niska dokumentation, som finns till
gänglig både på flyttbara lagringsme
dier (t.ex.: diskett, cd−rom, DVD, ...)
och på internet och/eller intranät. Den
kallas här elektronisk dokumenta
tion". Om rättigheterna för den här
elektroniska dokumentationen helt el
ler delvis tillhör tredje part, har Festo
motsvarande användningsrättigheter.
Festo medger användaren nyttjande
rätt under följande förutsättningar:
1. Nyttjanderättens omfattning
a) Användaren av den elektroniska do
kumentationen är berättigad att an
vända denna för eget företagsinternt
bruk på valfria maskiner inom anlägg
ningen (användningsorten). Denna
nyttjanderätt omfattar enbart rätten
att spara den elektroniska dokumen
tationen på de på användnings−
orten använda centralenheterna (mas
kinerna).
b) Den elektroniska dokumentationen
får skrivas ut i valfritt antal på skrivare
i användarens anläggning, under för
utsättning att denna utskrift skrivs ut
och förvaras i sin helhet tillsammans
med dessa användar villkoren och öv
riga nyttjandeanvisningar.
c) Med undantag för Festo−logotypen
har användaren rätt att använda bilder
och texter ur den elektroniska doku
mentationen för framställning av egen
maskin− och anläggningsdokumenta
tion. Användning av Festo−logotypen
kräver skriftligt tillstånd från Festo. För
överensstämmelse mellan nyttjade bil
der/texter och maskin /anläggning
resp produkt ansvarar användaren
själv.
d) Utöver detta får materialet nyttjas
inom följande ramar:
Elektroniska dokument till samtliga
underleverantörskomponenter får ko
pieras för användning uteslutande
inom ramen för maskin− och system
dokumentation. Demonstration får ske
gentemot tredje part endast då det
säkerställs att inget datamaterial helt
eller delvis kvarligger i andra nätverk
eller datamedier eller kan reproduce
ras i dessa.
Spridning av kopior och utskrifter till
tredje part utöver punkt tre, samt be
arbetning eller användning på annat
sätt är förbjudet.
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2. Copyrightmärkning
Varje "elektroniskt dokument"
innehåller en copyrighttext. Varje ko
pia och varje utskrift skall innehålla
denna text.
Ex.:
© 2006, Festo AG & Co. KG,
D−73726 Esslingen
3. Överföring av nyttjanderätt
Användaren kan överföra sin nyttjan
derätt i den omfattning och med de
inskränkningar som villkoren enligt
punkt 1 och 2 anger, till tredje part för
enbart företagsinternt bruk. Tredje
part skall informeras om dessa använ
dar villkoren.

II. Export av elektronisk
dokumentation
Användaren ska vid export av elektro
nisk dokumentation följa exportlan
dets utförselbestämmelser samt im
portlandets bestämmelser.

III. Garantier
1. Festo−produkter utvecklas på hård−
och mjukvaruområdet. Hård− och ev.
mjukvaruversion för produkten fram
går av typskylten. Om inte någon form
av elektronisk dokumentation medföl
jer en produkt, d.v.s. om inga portabla
data levereras i direkt anslutning till
sammans med den aktuella produk
ten, garanteras inte av Festo att den
elektroniska dokumentationen över
ensstämmer med all maskin− och pro
gramvara för produkten. Riktlinje för
överensstämmelsen mellan hård− och
mjukvaruversionen för produkten och
den elektroniska dokumentationen är i
detta fall den till produkten bifogade
tryckta dokumentationen från Festo.
2. I denna elektroniska dokumentation
förekommande information kan av
Festo ändras utan föregående medde
lande och utgör ingen utfästelse från
Festo.

IV. Ansvar och ansvarsbegränsning
1. Festo tillhandahåller den elektro
niska dokumentationen som stöd för
användaren när denne skapar sin
maskin− och anläggningsdokumenta
tion. För datamedium som inte bifogas
direkt med en produkt, dvs inte leve
reras tillsammans med en produkt
som leveransenhet, garanterar Festo
däremot inte att den separat levere
rade elektroniska dokumentationen

överensstämmer med den av använ
daren nyttjade produkten. Det senare
gäller speciellt vid användning av ut
drag för användarens egen dokumen
tation.
Garantier och ansvar för separat till
handahållna/levererade flyttbara la
gringsmedier, dvs. med undantag för
den elektroniska dokumentation som
tillhandahålls på internet/intranät, är
uteslutande begränsad till en tillåten
kopiering av programvaran, varvid
Festo garanterar att det aktuella flytt
bara lagringsmediet innehåller den se
naste versionen av dokumentationen.
Avseende den elektroniska dokumen
tation som finns på Internet/Intranet
garanteras inte att denna överens
stämmer med samma version som
den senaste tryckta offentliga utgå
van.
2. Festo ansvarar vidare inte för bris
tande ekonomisk framgång eller för
skador eller anspråk från tredje part
pga nyttjande/användning av den av
användaren nyttjade dokumentatio
nen, med undantag av anspråk pga
skador på tredje parts rättigheter,
som gäller nyttjande av den elektro
niska dokumentationen.
3. Ansvarsbegränsningen enligt avsnitt
1 och 2 gäller ej vid avsiktlig skada,
grov vårdslöshet eller frånvaro av ut
lovade egenskaper. I sådana fall be
gränsas Festos ansvar till den skada
som Festo med kännedom om de kon
kreta omständigheterna borde känna
till.

V. Säkerhetsriktlinjer och
dokumentation
Garanti och ansvarsanspråk enligt
ovanstående bestämmelser (punkt III.
och IV.) gäller endast om användaren
beaktat säkerhetsriktlinjerna i doku
mentationen i samband med nyttjande
av maskinen samt maskinens säker
hetsriktlinjer. För kompatibilitet hos
elektronisk dokumentation, som inte
levererats tillsammans med en pro
dukt, med den av användaren nyttjade
produkten ansvarar användaren själv.

