
Blickle Oy & Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG (jäljempänä ”Blickle”) tarjoaa kumppaneilleen, asiakkailleen ja muille asianmukaisesti 
rekisteröidyille kolmansille osapuolille (jäljempänä yhdessä ”käyttäjät”) verkossa CAD-tietoja, jotta tiedot voidaan integroida meneillään 
olevien hankkeiden kehitykseen. Blicklen tarjoamat CAD-tiedot ovat Blicklen omaisuutta nyt ja jatkossa. Blickle päättää CAD-tietojen tyypistä 
ja laajuudesta. 
CAD-tietoja käytetään yksinomaan näiden käyttöehtojen perusteella. Niihin ei sovelleta muita ehtoja, vaikka Blickle ei nimenomaisesti olisi 
vastustanut kyseisiä ehtoja. Sopimukseen tehtävät täydennykset ja muutokset ovat voimassa vain, jos ne tehdään kirjallisesti. 
Blickle tarjoaa CAD-palvelun vapaaehtoisesti ja pidättää oikeuden keskeyttää palvelun tarjoamisen kokonaan tai osittain milloin tahansa syytä 
ilmoittamatta. CAD-tietojen tarjoamista ei voi käyttää oikeusvaateen perusteena.

1. Käyttöoikeudet, sopimussakot 
  CAD-tietoja saa käyttää ainoastaan kyseisellä käyttäjänimellä rekisteröidyn käyttäjän hankkeisiin. Muilta osin kaikki CAD-tietojen 

käyttöoikeudet ja lisenssit sekä niiden perustana olevat immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaisesti Blicklelle. CAD-tietojen tai niiden 
perustana olevien immateriaalioikeuksien luovuttaminen kolmansille osapuolille sekä niiden muokkaaminen, käyttö muihin tarkoituksiin 
tai monistaminen on kiellettyä ilman Blicklen myöntämää kirjallista lupaa. 

  Jos yrityskäyttäjä rikkoo luvun 1 kohtaa 1, hän on velvollinen maksamaan asianmukaisen sopimussakon, joka on vähintään 6.000,00 
euroa. Lisävahinkoja koskeva vaatimus säilyy ennallaan.

2. Ei päivityspalvelua
  Blicklen toimittamille CAD-tiedoille ei tarjota säännöllistä päivityspalvelua. CAD-tiedot tarjotaan vain tiedoksi, ja Blickle voi muokata, 

muuttaa (teknisesti) tai poistaa niitä milloin tahansa.

3. Vastuu
  CAD-tietojen käyttö on omalla vastuullasi. Blickle ei anna välitetyille CAD-tiedoille mitään takuita, paitsi jos  vika on tahallisesti salattu. 

Blickle on vastuussa vain tahallisista teoista ja törkeästä huolimattomuudesta sekä kuolemaan, ruumiinvammaan tai terveyden vaaran-
tumiseen johtaneista vahingoista.  

 Blickle huomauttaa, että suunnitteluun liittyvät toleranssit on otettava huomioon. 

4. Ilmoitusvelvollisuus
  Jos käyttäjä saa tietää, että CAD-tietoja on käytetty tavalla, joka saattaa olla ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, siitä on ilmoitet-

tava välittömästi Blicklelle. Käyttäjän on ilmoitettava Blicklelle välittömästi tietoon tulleista CAD-tietojen vioista tai vahingoittumisesta.

5. Tiedon tallentaminen  
  CAD-tietojen lataaminen kirjataan lokiin. Blickle voi käyttää kerättyjä käyttäjätietoja kumppani- ja asiakaspalvelun tarjoamista varten. 

Käsittelemme henkilötietoja sivustossamme olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

6. Sovellettava laki ja toimivalta
  Blicklen ja käyttäjän väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansain-

välistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Yrityskäyttäjien oikeuspaikka on Blicklen kotipaikka.
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