
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG (nedan kallat ”Blickle”) tillhandahåller CAD-information online för sina partners, kunder och andra 
korrekt registrerade parter (nedan kallade „användare“) för att möjliggöra integrering av data i utvecklingen av aktuella produkter. CAD-
information som tillhandahålls av Blickle är och förblir Blickles egendom. Typ och omfattning för CAD-informationen väljs av Blickle. 
CAD-informationen får endast användas på grundval av dessa användningsvillkor. Andra villkor gäller inte, även om Blickle inte uttryckligen 
avvisar dem. Tillägg och ändringar i kontrakt är endast giltiga om de görs skriftligen. 
Blickle erbjuder CAD-tjänsten frivilligt och förbehåller sig rätten att när som helst och utan förklaring helt eller delvis upphöra med tjänsten. 
Det finns ingen laglig rätt till tillhandahållande av CAD-information.

1. Nyttjanderätt, avtalsvite 
  CAD-information får endast användas för projekt tillhörande den användare som är registrerad under respektive användarnamn. I övriga 

avseenden är alla användnings- och nyttjanderätter till CAD-informationen och den underliggande immateriella egendomen uteslutande 
förbehållna Blickle. Det är inte tillåtet att dela CAD-informationen eller den underliggande immateriella egendomen med tredje part eller 
att ändra informationen, använda den på annat sätt eller reproducera dem utan skriftligt tillstånd från Blickle. 

   Om en företagsanvändare bryter mot bestämmelserna i punkt 1 paragraf 1, är användaren ålagd att betala ett skäligt avtalsvite 
uppgående till minst 6 000,00 euro. Detta påverkar inte hävdandet av ytterligare skadeståndsanspråk.

2. Ingen granskningstjänst
  Den CAD-information som tillhandahålls av Blickle är inte föremål för någon regelbunden granskningstjänst. CAD-informationen tillhan-

dahålls enbart i informationssyfte och kan när som helst (tekniskt) ändras eller raderas av Blickle.

3. Ansvarsskyldighet
  Användningen av CAD-informationen sker på användarens egen risk. Blickle fråntar sig allt ansvar för den tillhandahållna CAD-informa-

tionen, utom i de fall då en defekt har dolts med uppsåt. Blickle kan endast hållas ansvarigt vid uppsåt och grov vårdslöshet samt i fall 
av skada på liv, lem eller hälsa.  

 Blickle anger uttryckligen att toleranser som är specifika för konstruktionen hänsyn måste tas i beaktande. 

4. Skyldighet att informera
  Om användaren får kännedom om en användning av CAD-information som kan strida mot dessa användningsvillkor måste Blickle 

omedelbart informeras. Blickle ska omedelbart informera användarna om identifierade fel eller brister i CAD-informationen.

5. Lagring av information  
  En logg skapas när CAD-information hämtas. Insamlade användaruppgifter får användas av Blickle för att stödja partners och kunder. 

Vad gäller hanteringen av personuppgifter hänvisar vi till den sekretesspolicy som finns på vår webbplats.

6. Tillämplig lagstiftning och behörig jurisdiktion
  Rättsförhållandet mellan Blickle och användaren omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning, med undantag för FN-konven-

tionen angående avtal om internationella köp av varor. Den behöriga jurisdiktionen vad gäller företagsanvändare är Blickles registrerade 
plats.
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