
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG (dále jen „Blickle“) poskytuje svým partnerům, zákazníkům a ostatním řádně přihlášeným třetím 
stranám (dále jen „uživatelé“) data CAD online, aby umožnila integraci těchto dat do vývoje probíhajících projektů. Data CAD poskytovaná 
společností Blickle jsou a zůstanou majetkem společnosti Blickle. Společnost Blickle rozhoduje o typu a rozsahu dat CAD. 
Používání dat CAD musí probíhat výhradně v souladu s těmito podmínkami používání. Jiné podmínky neplatí, i když je společnost Blickle 
výslovně nerozporuje. Dodatky ke smlouvě a její změny jsou platné pouze v případě, že byly učiněny písemně. 
Společnost Blickle nabízí službu CAD dobrovolně a vyhrazuje si právo ji kdykoli zcela nebo částečně bez uvedení důvodů ukončit. Na posky-
tování dat CAD neexistuje právní nárok.

1.	 Práva	na	užívání,	smluvní	pokuta 
  Data CAD se smí používat pouze pro projekty uživatele přihlášeného pomocí uživatelského jména. Jinak náleží veškerá práva na 

používání a zužitkovací práva k datům CAD jakož i práva duševního vlastnictví, na nichž se zakládají, výhradně společnosti Blickle. 
Předávání dat CAD nebo práva duševního vlastnictví, na nichž se zakládají, třetím stranám a také provádění jejich změn, jejich používání 
k jiným účelům nebo jejich kopírování je bez písemného svolení společnosti Blickle zakázáno. 

  Pokud firemní uživatel poruší bod 1 odst. 1, pak je povinen zaplatit přiměřenou smluvní pokutu ve výši minimálně 6 000,00 eur. 
Uplatňování škody nad tento rámec zůstává nedotčeno.

2.	 Žádné	aktualizační	služby
  Data CAD poskytovaná společností Blickle nepodléhají pravidelným aktualizacím. Data CAD mají výhradně informativní povahu, mohou 

být společností Blickle kdykoli upravena, (technicky) změněna nebo smazána.

3.	 Odpovědnost
  Používání dat CAD probíhá na vlastní riziko. Společnost Blickle neposkytuje na zprostředkovaná data CAD žádnou záruku, ledaže by byla 

chyba záměrně zamlčena. Společnost Blickle je odpovědná pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti a také v případech ohrožení 
života, zdraví nebo při zranění.  

 Společnost Blickle upozorňuje na to, že je nutné vzít v úvahu také konstrukční tolerance. 

4.	 Oznamovací	povinnost
  Pokud se uživatel dozví, že došlo k použití dat CAD, které by mohlo být v rozporu s těmito podmínkami používání, pak musí být tato 

skutečnost okamžitě oznámena společnosti Blickle. Při zjištění závad nebo poškození dat CAD musí uživatel tuto skutečnost okamžitě 
oznámit společnosti Blickle.

5.	 Ukládání	dat		
  Při stahování dat CAD se vytvoří protokol. Získaná data uživatelů smí společnost Blickle použít k účelům zákaznického a partnerského 

servisu. Pokud jde o nakládání s osobními údaji, odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů dostupné na našich internetových 
stránkách.

6.	 Aplikované	právo	a	příslušný	soud
  Právní vztah mezi společností Blickle a uživatelem podléhá právu Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o 

mezinárodní koupi zboží. Místo soudní příslušnosti vůči firemním uživatelům je sídlo společnosti Blickle.
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