
Felhasználási feltételek wscaduniverse.com 

A WSCAD GmbH (továbbiakban "WSCAD") a www.wscaduniverse.com online portál 
(továbbiakban "wscaduniverse.com") üzemeltetőjeként a felhasználók részére különböző 
gyártók termékadatait, pl. a feszültségellátáshoz, hajtáshoz, sorkapcsokhoz, kapcsolókhoz stb. 
(továbbiakban "adatok"), bocsátja rendelkezésre egy adatbázis formájában. 

Ezek a felhasználási feltételek végezetül a WSCAD és a felhasználó között érvényes 
feltételeket tartalmazzák a wscaduniverse.com használatára vonatkozóan. 

Ezektől a felhasználási feltételektől eltérő rendelkezések csak akkor érvényesek, ha azokat a 
WSCAD írásban megerősíti. 

A wscaduniverse.com használatához szükség van egy felhasználói fiók előzetes 
regisztrációjára. A fiók wscaduniverse.com-on történő regisztrációjakor a felhasználónak 
ezeket a felhasználási feltételeket elektronikus hozzájárulással irányadóként el kell ismernie. 

A. WSCAD-szolgáltatások 

I. Az adatokat a WSCAD az általa választott adatformátumokban kínálja a 
wscaduniverse.com oldalon. A WSCAD ezt a szolgáltatást önként és díjtalanul 
nyújtja. Az adatok szerkesztése és WSCAD szoftverbe illesztése azonban érvényes 
WSCAD-szoftvergondozást igényel. Az érvényes WSCAD-szoftvergondozási 
szerződés meglétének ellenőrzése elektronikusan történik. Az adatok szerkesztésére és 
más gyártók szoftverébe illesztésére jelen felhasználási feltételek mellett a mindenkori 
gyártó szabályai érvényesek. 

II. A WSCAD törekszik arra, hogy az adatbázist frissen tartsa és terjedelmét igény szerint 
növelje. A rendelkezésre bocsátott adatokat a WSCAD saját belátása szerint határozza 
meg. A WSCAD mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy egyes adatokat 
eltávolítson a portálról. 

B. Az adtok érvényessége 

A WSCAD a lehető legnagyobb gondossággal járt el az adatbázis készítésekor, azonban az 
adatok érvényességét (azaz különösen azt, hogy ezek aktuálisak, korrektek, teljesek és/vagy a 
gyártó eredeti adataival megegyeznek) nem garantálhatja. 

C. Elérhetőség 

A felhasználó felelős a számítógépe kapcsolatáért a WSCAD szerverével és az összes ehhez 
szükséges technikai berendezésért. A WSCAD különösképp nem garantálja az adatbázis 
állandó elérhetőségét és nem is vállal felelősséget egy esetleges késedelemért, törlésért, hibás 
átvitelért vagy tárolási hibáért, amely az adatbázis használatával kapcsolatosan fellép. A 
WSCAD jogosult bármikor, különösen a portál üzemideje alatt, karbantartási munkákat 
végezni az adatbázison, a szerveren vagy a szoftveren. 

D. Jogok 

I. Minden szerzői és egyéb, a wscaduniverse.com-mal, különösen az adatbázissal 
(beleértve annak lényeges részeit) kapcsolatos jog a WSCAD-et illeti meg. Az 



adatbázisban szereplő adatok kizárólag az adott gyártó nyilvánosan elérhető 
forrásaiból származnak. 

II. A wscaduniverse.com használói csak saját használatra vehetik igénybe az adatbázist, 
azaz kereshetnek benne a mindenkori projektjükhöz szükséges adatokat és az alábbi 
szabályozásnak megfelelően lehívhatják azokat. 

III. A felhasználók csak arra jogosultak, hogy a lehívott adatokat a cégükön belül 
használják, azaz mentsék és szerkesszék. Megengedett az adatok beillesztése olyan 
projektekbe, amelyeket a felhasználók hoztak létre és/vagy szerkesztettek. Ezeken a 
projektdokumentációkon és -fájlokon belül a felhasználók az adatokat a saját cégükön 
kívüli harmadik félnek is továbbadhatják. 

IV. Egyébként az adatbázis bármiféle hasznosítása tilos. A felhasználóknak különösen 
tilos: 
o lehívott, a saját projektdokumentáció és -fájlok részét nem képező adatokat a 

vállalkozáson kívüli harmadik félnek továbbadni; 
o szerzői jogi záradékokat, védjegyeket vagy egyéb jelzéseket és kikötéseket 

eltávolítani az adatokból. 
V. Minden, nem kifejezetten megadott használati jog a szerzőnél marad. A WSCAD 

írásos jóváhagyása nélkül a felhasználók nem jogosultak a fenti engedélyekből 
kiindulva a portált, az adatbázist vagy annak jelentős részeit szétosztani, terjeszteni, 
bérbe adni vagy egyéb kereskedelmi módon használni, ha ez nincs kifejezetten 
megengedve, továbbengedélyezni vagy nem kifejezetten engedélyezett módon 
harmadik félnek rendelkezésére bocsátani vagy harmadik félnek továbbadni; 
szétszedni, dekompilálni, "feloldani", dekódolni vagy másként visszafordítani, 
visszafejteni, megváltoztatni, módosítani vagy átalakítani vagy más formában 
megpróbálni bármelyik forráskódot vagy szoftveralgoritmust rekonstruálni vagy 
meghatározni (ez a tiltás többek között a portál vagy az adatbank részeinek fordítására, 
megváltoztatására és továbbhasználatára is érvényes). Az átengedett használati idő 
lejártával a portál, az adatbank és annak lényeges részei nem használhatók tovább. A 
szerzői jog rendelkezései kiegészítő alkalmazást nyernek. 

E. A felhasználó kötelezettségei, különösen a regisztrációra és hozzáférési 
adatokra vonatkozóan 

I. A felhasználó a wscaduniverse.com-ot csak ezen felhasználási feltételeknek 
megfelelően használhatja. A tudomására jutó esetleges visszaélésszerű használatot 
haladéktalanul jelentenie kell. A felhasználónak ezen túlmenően haladéktalanul 
jelentenie kell a WSCAD-nek, ha az adatbankban vagy egyes adatokban 
hibákat/károkat talál. 

II. A regisztráció a felhasználó e-mail címével és a felhasználó által megadandó jelszóval 
történik. Válasszon biztonságos jelszót. A felhasználó köteles azonnal tájékoztatni a 
WSCAD-et, ha harmadik fél birtokába kerülnének ezek a hozzáférési adatok. Ezen 
kívül a felhasználó ebben az esetben köteles megváltoztatni a hozzáférési adatokat. A 
felhasználó viseli a teljes felelősséget minden olyan cselekményért, amely az ő 
jelszavának és fiókjának használatával történik. A felhasználó köteles a WSCAD-et 
haladéktalanul értesíteni a fiókjának vagy jelszavának visszaélésszerű használatáról, 
valamint a biztonsági előírások bármiféle megsértéséről. 

F. Szavatosság, felelősség 

I. A wscaduniverse.com jelenleg egy, az Ön számára ingyenes szolgáltatás, a felelősség 
és szavatosság az ajándékozási jog törvényi szabályozásának megfelelő. 



II. Az adatok elvesztéséért a WSCAD az előbbi bekezdés megsértése nélkül csak akkor 
felel, ha a felhasználó megfelelő adatmentést alkalmazott. Ebben az esetben az igény a 
felhasználó megfelelően mentett adatainak segítségével történő visszaállítás 
ráfordítására korlátozódik. 

III. Az előbbi felelősségkorlátozások értelemszerűen a WSCAD teljesítésnél igénybevett 
segédjeire és munkatársaira is érvényesek. 

IV. Ha a wscaduniverse.com-on keresztül lehetőség van harmadik fél adatbázisaira, 
weboldalaira, szolgáltatásaira stb. történő átirányításra, pl. linkek vagy 
hiperhivatkozások beállításával, a WSCAD az előző bekezdések megsértése nélkül se 
az adatbázisok vagy szolgáltatások hozzáférhetőségéért, állapotért vagy biztonságáért, 
se ezek tartalmáért nem felel. A WSCAD az előző bekezdések megsértése nélkül 
különösen nem felel fentiek jogszerűségéért, tartalmi helyességéért, teljességéért, 
aktualitásáért stb. 

V. A WSCAD azon igyekezete ellenére, hogy a wscaduniverse.com-ot folyamatosan 
hibák nélkül készenlétben tartsa, olyan körülmények miatt, amelyeket a 
wscaduniverse.com karbantartása, biztonsága és/vagy kapacitása okoz, valamint a 
WSCAD által nem befolyásolható körülmények miatt (pl. áramkimaradások, 
sztrájkok, távközlési hálózat kimaradása) a wscaduniverse.com átmeneti 
zavarai/leállásai nem zárhatók ki. A wscaduniverse.com használata ezért a felhasználó 
saját felelősségére történik. A WSCAD az előző bekezdések megsértése nélkül nem 
vállal felelősséget a wscaduniverse.com megszakítás nélküli, biztos és hibátlan 
működéséért. 

G. Adatvédelem 

I. A WSCAD a felhasználó személyes adatait csak a szövetségi adatvédelmi törvény 
(BDSG) rendelkezéseinek figyelembevételével tárolja. 

II. A WSCAD a felhasználó személyes adatait harmadik félnek csak kifejezett előzetes 
hozzájárulás után adja át. A statisztikai kiértékelések kizárólag anonimizálva 
történnek. 

H. A felhasználási feltételek és a szolgáltatás módosítása, a felhasználó 
tájékoztatása 

I. A WSCAD fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket a jövőben 
módosítsa vagy kiegészítse, amennyire ez a felhasználó számára elfogadható, azaz 
különösen amennyire a változtatás vagy kiegészítés a törvényi helyzet, a legfelsőbb 
bírósági joggyakorlat vagy a piaci adottságok miatt szükséges. A felhasználó 
figyelmét az új felhasználási feltételek közzétételére felhívjuk. A felhasználási 
feltételek módosítása hatályba lép, ha a felhasználó azok ellen a megváltozott 
felhasználási feltételek és a változtatás közlése beállításától számított hat héten belül 
nem tiltakozik. 

II. A WSCAD fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételek előbb említett 
módosítása keretében szolgáltatásait saját belátása szerint megváltoztassa és/vagy a 
wscaduniverse.com-ot egészében megszüntesse. 

III. A felhasználó a wscaduniverse.com-on aktuálisan tartja az e-mail címét és a 
változásokat rövid időn belül beiktatja, hogy a WSCAD a felhasználási feltételek és a 
szolgáltatás esetleges módosításáról a fentiek értelmében tájékoztatni tudja. 

J. Alkalmazható jog és illetékesség 



A német jog érvényes az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló bécsi egyezmény 
(UN-Kaufrecht) kizárásával. A felhasználási feltételekkel kapcsolatos vitás kérdésekben 
kizárólag a WSCAD székhelyén illetékes bíróságok illetékesek, amennyiben a felhasználó 
esetén kereskedőről van szó vagy a felhasználónak nincs állandó lak-/székhelye 
Németországban. 

K. Érvényességi záradék 

Ha a szerződés bizonyos rendelkezései érvénytelenné válnának, azok helyén olyan érvényes 
rendelkezésről kell megállapodni, amelyet a felek a rendelkezések érvénytelenségének 
tudomásával ésszerűen választottak volna, hogy a megállapodásuk célját elérjék. Az egyes 
rendelkezések érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. 
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