
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG (denumită în continuare „Blickle”) oferă date CAD online pentru partenerii săi, clienții săi și alte părți 
înregistrate corespunzător (denumite în continuare „Utilizatori”), pentru a le putea integra în procesul actual de dezvoltare a produselor. 
Datele CAD oferite de Blickle sunt și rămân proprietatea Blickle. Tipul și scopul utilizării datelor CAD sunt alese de Blickle. 
Datele CAD pot fi utilizate exclusiv pe baza prezentelor condiții de utilizare. Nu sunt valabile alte condiții, chiar dacă Blickle nu le-a respins în 
mod explicit. Amendamentele și modificările contractului sunt valabile doar dacă sunt efectuate în scris. 
Blickle oferă serviciul CAD în mod voluntar și își rezervă dreptul de a-l opri total sau parțial în orice moment, fără explicații. Nu există niciun 
drept legal privind obținerea datelor CAD.

1. Drepturi de utilizare, penalități contractuale 
  Datele CAD pot fi folosite exclusiv pentru proiectele utilizatorului înregistrat cu numele de utilizator respectiv. În orice caz, toate dreptu-

rile privind obținerea și utilizarea datelor CAD, precum și cele de proprietate intelectuală subiacente sunt deținute exclusiv de Blickle. 
Transmiterea datelor CAD sau a proprietății intelectuale subiacente către terți, precum și orice modificare, utilizare necorespunzătoare 
sau reproducere a datelor respective nu sunt permise fără permisiunea scrisă a Blickle. 

  Dacă un utilizator încalcă prevederile articolului 1 alin. 1, este obligat să plătească o penalitate contractuală rezonabilă, în valoare de 
cel puțin 6.000,00 EUR. În plus, documentul de față nu exclude plata unor despăgubiri suplimentare.

2. Fără servicii de revizuire
  Datele CAD oferite de Blickle nu fac obiectul niciunui serviciu de revizuire. Datele CAD au un scop exclusiv informativ și pot fi modificate 

sau șterse (efectiv) de Blickle în orice moment.

3. Responsabilitate
  Utilizarea datelor CAD se efectuează pe riscul utilizatorului. Blickle nu își asumă nicio responsabilitate pentru datele CAD oferite, cu 

excepția cazurilor în care un defect a fost ascuns cu rea intenție. Blickle își responsabilitatea doar pentru intenție și neglijențe grave, 
precum și în cazurile de vătămare corporală sau deces.  

 Blickle precizează în mod expres că trebuie luate în considerare toleranțele specifice produselor. 

4. Obligația de dezvăluire
  Dacă utilizatorul are cunoștință despre un caz în care utilizarea datelor CAD ar putea încălca prezentele condiții de utilizare, trebuie să 

informeze Blickle imediat. Blickle va informa imediat utilizatorii cu privire la orice defecte sau deficiențe identificate în datele CAD.

5. Stocarea datelor 
  La descărcarea datelor CAD, se creează un dosar. Blickle poate folosi datele despre utilizatori pe care le colectează în scopul acordării 

de sprijin partenerilor și clienților. În ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de 
confidențialitate, disponibilă pe site-ul nostru web.

6.  Legislația aplicabilă și locul jurisdicției
  Raportul juridic dintre Blickle și utilizatori se află sub incidența legislației din Republica Federală Germania, cu excluderea Convenției 

Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri. Locul de jurisdicție pentru utilizatori este cel înregistrat de 
Blickle.
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