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1. Föremål för nyttjandevillkor 
För optimalt stöd vid information och presentation av sina produkter genom sina affärspartner (hädanefter ”partner”) gör HVG 
det möjligt för partnern att, enligt föreliggande avtalsvillkor, ladda ned och nyttja bild-, ljud- och videoupptagningar, och/eller 
produktbeskrivningar och/eller märket ”Hager” (hädanefter gemensamt ”material”) för sin affärsverksamhet för de hämtade 
materialen i det tidsspann som anges i nedladdningsfältet. De föreliggande villkoren tillkännages vid hämtning av materialet. 

 
2. Nyttjanderätt 
2.1. HVG beviljar partnern enligt föreliggande villkor en icke-exklusiv och avgiftsfri rätt, som är geografiskt begränsad till 

Förbundsrepubliken Tyskland och tidsbegränsad till varaktigheten för överlåtelsen, till nyttjande av portalen som överlåtits 
och/eller ställts till förfogande för partnern av HVG/den databas som HVG ställt till förfogande med bild-, ljud- och 
videoupptagningar och produktbeskrivningar samt logotypen för märket ”Hager” (gemensamt ”material”), nämligen rätten 
att använda det överlåtna materialet i oförändrad form för framställning, erbjudanden och försäljning av Hager-produkter 
och den allmänna marknadsföringen av Hager-produkter och i samband med erbjudanden om tjänster där produkterna 
används, i synnerhet även på de webbsidor som partnern driver i detta syfte samt tryckta reklampublikationer, 
presentationer eller övriga anpassade reklamartiklar från partnern som tjänar detta syfte. 

2.2. Endast HVG:s partner och deras affärspartner/medlemsföretag är nyttjandeberättigade inom ramen för 
fackförsäljningsmodellen i 3 steg enligt tilldelning av nyttjandetillståndet av HVG. Nyttjandetillståndet kan återkallas. HVG har i 
synnerhet rätt att återkalla tillståndet om partnern använder materialet genom överträdelse av de föreliggande 
nyttjandevillkoren och om partnern inte upphör med överträdelsen inom den fastställda tidsfristen efter en varning från HVG. 

2.3. När materialet görs tillgängligt för allmänheten måste partnern säkerställa att det inte kan laddas ned, i synnerhet på partnerns 
internetportal, och att det inte överlämnas till tredje part, förutom till företag med anknytning till partnern enligt 
§§ 15 ff. AktG (den tyska aktiebolagslagen) eller – såvida det handlar om en inköpsorganisation hos partnern – deras 
medlemsföretag. Det är i synnerhet förbjudet att göra förändringar och/eller bearbetningar av det tillgängliga materialet 
och/eller inkludera det i andra reklammaterial och/eller på andra webbplatser. 
Varje nyttjande som överskrider de på förhand beskrivna rättigheterna, särskilt i tidsavseende, måste i princip ha ett 
föregående uttryckligt skriftligt godkännande från respektive ske i samråd med HVG. Det är i synnerhet inte tillåtet för 
partnern att använda materialet i sina köpares internetbutiker (återförsäljare), auktionsportaler och/eller för reklam- och 
marknadsföringsåtgärder generellt som avser en försäljning till slutanvändaren för självinstallation, såvida det inte i enstaka 
fall görs separata överenskommelser gällande nyttjandet av materialet genom partnerns kunder. Nyttjande av materialet i 
sociala medier är inte heller tillåtet. 
I fall där material tillåts att överlämnas till tredje part måste partnern hänvisa till nyttjandebegränsningarna enligt 
föreliggande villkor och se till att de följs. 
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2.4. HVG förklarar sig vara innehavare av all nyttjanderätt som anges i föreliggande villkor gentemot partnern. Såvida det 
finns nyttjandebegränsningar beträffande enstaka material, i synnerhet i rums- och/eller tidsanseende, tillkännages detta i 
aktuella data. 

2.5. Partnern förpliktar sig att i lämplig form hänvisa till typen av samarbete med HVG och ange HVG som upphovsman till allt 
material (t.ex. © Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, årgång). Inom ramen för nyttjande av material måste partnern 
beakta HVG:s höga kvalitetsstandarder samt lagstadgade säkerhetsbestämmelser och avstå nyttjande som kan skada eller 
vara ofördelaktigt för HVG och/eller dess goda anseende. 

 
3. Ansvar 
Så långt det är tillåtet enligt lag, begränsas HVG:s och partnerns ansvar mot den andra parten, oavsett rättslig grund, vid uppsåt 
och grov vårdslöshet. 
Eventuella ömsesidiga anspråk till följd av skada på kropp, liv eller hälsa och/eller till följd av grovt vårdslös eller vårdslös 
överträdelse av väsentlig avtalsförpliktelse påverkas inte. 
Partnerns ansvar för felaktig användning av det tillgängliga materialet påverkas inte utanför föreskriven användning enligt 
föreliggande villkor och/eller vid överskridande av omfattningen av nyttjandet, i synnerhet även i fall av oberättigade 
överlämnanden och/eller ändringar, bearbetningar eller förvanskningar. Detsamma gäller för partnerns ansvar i fall med 
obehörigt överlämnande av material och/eller obehörigt nyttjande av icke-berättigad tredje part samt ansvar för partnerns eget 
innehåll, i synnerhet i upphovsrättsligt och/eller varumärkesrättsligt anseende och/eller andra skadliga förseelser av partnern 
mot tvingande lagstiftning. 

 
4. Nyttjanderättens upphörande 
Efter nyttjanderättens upphörande på grund av återkallande och/eller utgången av tidsfristen måste partnern säkerställa att 
materialet omedelbart tas bort från alla plattformar, referenser, reklammaterial och övriga underlag, samt att nyttjandet av underlag 
som visar materialet upphör så fort som möjligt. Denna förpliktelse gäller även beträffande anknutna företag och tredje parter, till 
vilka material har överlämnats enligt avtal och med samtycke från HVG. Partnern har inte rätt att behålla kopior av material i någon 
form, inte heller i elektroniskt format. 

 
5. Allmänt/gällande lagar/laga domstol 
5.1. De föreliggande villkoren och rättsförhållanden som uppstår till följd av nyttjande, samt eventuella konflikter eller 

anspråk som uppstår (inklusive konflikter eller anspråk utom avtal), omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands 
materiella rätt och inte FN:s köplag (CISG). 

5.2. Skulle någon av ovanstående bestämmelser vara och/eller bli verkningslösa, påverkar inte detta övriga bestämmelsers 
verkan. En eventuell verkningslös bestämmelse kan ersättas med en anpassad ersättningsbestämmelse som beaktar 
parternas vilja och den ekonomiskt eftersträvade framgången i största möjliga mån. Detsamma gäller i de fall där en 
förekommande lucka behöver fyllas. 

5.3. HVG:s säte är laga domstol för eventuella konflikter från och i samband med nyttjande av bilder, videor, dokument och/eller 
logotyper/märken från Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG enligt föreliggande villkor. 
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