Podmínky použití
Elektronické dokumentace

I. Ochranná práva a rozsah použití
Vámi zvolený soubor je předmětem
ochranných opatření. Společnost Festo
nebo třetí strana má ochranná práva
pro tuto elektronickou dokumentaci,
kterou společnost Festo poskytuje na
přenosném datovém záznamovém zařízení (diskety, CD ROM, kazetový disk)
a také na internetu a/nebo intranetu,
dále vždy jako „elektronická dokumentace“. Pokud mají třetí strany úplné
nebo částečné právo přístupu k této
elektronické dokumentaci, má společnost Festo vyhrazena práva na použití.
Společnost Festo povoluje uživateli použití za následujících podmínek:

1. Rozsah použití
a) Uživateli elektronické dokumentace
je povoleno používat tuto dokumentaci
pro jeho vlastní, výhradně firemní
vnitřní účely pro jakýkoliv počet strojů
v rámci jeho provozovny (místa). Toto
užívací právo zahrnuje exkluzivně právo
uchovávat elektronickou dokumentaci
na centrální jednotce (stroji), používané
v daném místě.

b) Elektronická dokumentace smí být
tištěna na tiskárně v provozovně uživatele tak často, jak je potřeba, za předpokladu, že tento výtisk je vytištěn
nebo uložen na bezpečném místě společně s těmito podmínkami použití a jinými pokyny uživatele.

c) S výjimkou loga společnosti Festo
má uživatel právo používat obrázky
a texty z elektronické dokumentace pro
vytváření vlastní dokumentace ke stroji
nebo systému. Používání loga společnosti Festo vyžaduje písemný souhlas
společnosti Festo. Sám uživatel je odpovědný za zajištění toho, že použité
obrázky a texty odpovídají stroji nebo
systému nebo odpovídajícímu výrobku.

d) Další použití je povoleno za následujících podmínek:
Kopírování všech zdokumentovaných
součástí dodavatele výhradně pro použití jako součást dokumentace ke
stroji nebo k systému z elektronické
dokumentace. Předvádění třetím stranám výhradně jen tehdy, je-li zaručeno,
že žádné datové materiály nejsou uloženy úplně nebo částečně v jiných sítích nebo na jiných datových záznamových zařízeních nebo je z nich nelze
reprodukovat. Není dovoleno předávání
výtisků třetím stranám, které nejsou zahrnuty v ustanovení bodu 3 stejně jako
jakékoliv zpracování nebo další použití.
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2. Odkaz na autorská práva
Každý „elektronický dokument“ obsahuje odkaz na autorská práva. Tento
odkaz musí být obsažen na každé
kopii a na každém výtisku.
Příklad: © 2003, Festo AG & Co. KG,
D-73726 Esslingen, Germany

3. Převod oprávnění k použití
Uživatel může přenášet toto oprávnění
k použití v rozsahu a při omezení podmínkami ve shodě s body 1 a 2 kompletně na třetí stranu. Třetí strana
musí být výslovně na tyto podmínky
použití upozorněna.

II. Exportování elektronické
dokumentace
Dojde-li k exportu elektronické dokumentace, držitel licence musí dodržet
exportní předpisy země, ze které
exportuje a také předpisy země, do
které importuje.

III. Záruka
1. Výrobky společnosti Festo jsou
stále vyvíjeny ve smyslu hardware
a software. Stav hardwaru a tam, kde
je to aplikovatelné, i stav softwaru
výrobku lze nalézt na typovém štítku
výrobku. Pokud není elektronická dokumentace v jakékoliv formě dodána
s výrobkem, tj. není dodána na datovém záznamovém zařízení společně
s daným výrobkem, neručí společnost
Festo za to, že elektronická dokumentace odpovídá všem stavům hardwaru
a softwaru výrobku.
V takovém případě je tištěná dokumentace společnosti Festo, která je
dodána společně s výrobkem, jediná
rozhodující pro zajištění, že stav hardwaru a softwaru výrobku se shoduje
s elektronickou dokumentací.

2. Společnost Festo může informace
obsažené v této elektronické dokumentaci změnit bez předchozího upozornění, což společnost Festo nijak
nezavazuje.

IV. Odpovědnost/omezení
odpovědnosti
1. Společnost Festo poskytuje elektronickou dokumentaci pro pomoc uživateli při vytváření jeho strojní nebo
systémové dokumentace. V případě
elektronické dokumentace, která je ve
formě přenosných datových záznamových zařízení (diskety, CD ROM, kazetové disky) a není společně s výrobkem, tj. není dodána společně s tímto

výrobkem, společnost Festo neručí za
to, že se samostatně dostupná nebo
dodaná elektronická dokumentace shoduje s výrobkem, který ve skutečnosti
uživatel používá. Toto se vztahuje zejména na výňatky dokumentace pro
vlastní dokumentaci uživatele.
Záruka a odpovědnost za samostatně
dostupná nebo dodaná přenosná datová záznamová zařízení, tj. s výjimkou
elektronické dokumentace, poskytnuté
na internetu/intranetu, je omezena výhradně na řádné pořízení kopie softwaru, čímž společnost Festo zaručuje,
že v každém případě odpovídající přenosná datová záznamová zařízení nebo
software obsahují aktuální dokumentaci. Pokud jde o elektronickou dokumentaci na internetu nebo intranetu,
není zaručeno, že tato je stejné verze
jako aktuální vytištěné vydání.

2. Společnost Festo nemůže být dále
odpovědná za ekonomickou neúspěšnost nebo poškození nebo nároky třetích stran, které vyplynou z použití
dokumentace uživatelem, s výjimkou
nároků, které vzniknou z porušení
ochranných práv třetích stran, týkajícího se použití elektronické dokumentace.

3. Omezení odpovědnosti podle odstavců 1 a 2 neplatí, pokud je v případech úmyslného nebo svévolného
zanedbání odpovědnost naprosto nezbytná. V takovém případě je odpovědnost společnosti Festo omezena na
škody, které byly při znalosti daných
okolností společností Festo rozeznatelné.

VI. Bezpečnostní směrnice/
dokumentace
Nároky na záruku a odpovědnost ve
shodě s předpisy, zmíněnými výše
(body III a IV) lze uplatnit pouze tehdy,
pokud dodržel uživatel bezpečnostní
předpisy dokumentace ve spojení s použitím stroje a jeho bezpečnostními
předpisy. Sám uživatel je odpovědný za
zajištění toho, že elektronická dokumentace, která není dodaná s výrobkem, souhlasí s výrobkem, který ve
skutečnosti používá.

