Въведение
OTIS WORLDWIDE CORPORATION, включително всички негови дъщерни дружества,
(наричано по-долу „OTIS“) предлага широка гама от цифровизирани услуги чрез нашите
продукти, възможности за услуги по поддръжка, уебсайтове, приложения и страници в
социални мрежи (нашите „Услуги“). КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ, ВИЕ СЕ
СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА OTIS ПО-ДОЛУ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ГИ
ВНИМАТЕЛНО.
Тези Условия за използване се прилагат, доколкото не сте въвели в приложение
конкретно споразумение с Otis, което включва условия, отменящи, противоречащи на,
разширяващи или ограничаващи тези Условия за използване. В допълнение към тези
Условия за използване, Вие трябва да спазвате всички политики или изисквания,
предоставени Ви във връзка с Услугите, и всички приложими местни законови и
подзаконови нормативни актове.

Ограничен лиценз
Чрез тези условия за използване Otis Ви предоставя неизключително, непрехвърлимо,
лично, ограничено право на достъп и използване на Услугите и съпътстващите материали
на Вашето персонално изчислително устройство или както бъде уговорено по друг начин.
Това разрешение не е прехвърляне на право на собственост върху Услугите или
съпътстващите материали и е предмет на следните ограничения: (1) Вие не трябва да
злоупотребявате с или да присвоявате каквато и да е интелектуална собственост и трябва
да спазвате уведомленията за авторско право и други защитени права; (2) Вие не можете
да изменяте Услугите по никакъв начин или да възпроизвеждате, или публично да
показвате, изпълнявате или разпространявате, или по друг начин да използвате Услугите
или съпътстващи материали за каквато и да е публична или търговска цел, освен ако това
е изрично уговорено отделно в писмена форма; (3) Вие не можете да декомпилирате,
дешифрирате, дезасемблирате, извършвате обратен инженеринг или по друг начин да се
опитвате да осъществите достъп до програмния код на Услугите или който и да е файл със
съдържание, или друго произведение; (4) Вие не можете да разпространявате,
публикувате, отдаване под наем или на лизинг, давате назаем, прехвърляте,
подлицензирате, разкривате или по друг начин да предоставяте Услугите на което и да е
трето лице; и (5) Вие не можете да изменяте или да създавате производни произведения
на Услугата - било то изцяло или частично.

Запазване на права и собственост
Otis или неговите доставчици притежават цялото право, включително всички права на
интелектуална собственост по отношение на Услугите и съпътстващите материали, и
запазват цялото право, включително всички права на интелектуална собственост, по
отношение на Услугите и съпътстващите материали и включително всички права, които не

са Ви изрично предоставени. Услугите и цялото съдържание на този сайт са защитени с
авторско право и други закони и договори в областта на интелектуалната собственост.

Отказ от отговорност
Информацията, представена на уебсайт на Otis и сайтове на социални мрежи, е само с
информативна цел. Otis предоставя съдържание на уебсайтове и сайтове на социални
мрежи „както е“ и не предоставя никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид
по отношение на този сайт или неговото съдържание. Otis отхвърля всички такива
декларации и гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително,
но не само, гаранциите за продаваемост и годност за конкретна цел. В допълнение към
това, не декларира или гарантира, че информацията, достъпна през този сайт, е точна,
пълна или актуална.

Изменения
Съдържанието в Услугите подлежи на изменение без уведомление. Otis си запазва
правото да изменя или променя тези Условия за използване по всяко време. Тези
изменения, модификации, допълнения или заличавания влизат в сила незабавно след
съобщаването или публикуването им. Otis може да прекрати, измени, спре или
преустанови който и да е аспект на Услугите, включително наличността на които и да
характеристики на уебсайт, по всяко време. Otis може, също така, да наложи ограничения
на определени характеристики и услуги или да ограничи Вашия достъп до части от сайта
без уведомление или отговорност.

Хипервръзки
Някои връзки, предоставени чрез Услугите, могат да стартират уебсайтове, който не се
намират под контрола на Otis. Otis предоставя тези външни връзки единствено за
улеснение на потребителите на неговите Услуги и предоставянето на която и да е такава
връзка не е одобрение от Otis на този сайт или на каквато и да е част от съдържанието,
продуктите или услугите, които се съдържат или предлагат там. Съответно, Otis не
предоставя декларации или гаранции от какъвто и да е вид относно наличието на или
съдържанието, включително подвръзки, намиращи се на тези сайтове.
При регистрация за, поръчка или закупуване на продукти или услуги от която и да е
страна, която е свързана с този сайт, Вие ще сключвате споразумение с тази трета страна,
а не с Otis. В тези случаи Вие следва да прегледате и разберете условията, публикувани от
тази трета страна, и нейната политика за поверителност, преди да извършите
регистрация, поръчка или покупка. Освен ако и доколкото в настоящото изрично е
посочено друго, политиката за поверителност и условията за използване, посочени от Otis
в настоящото, няма да се прилагат спрямо тези сайтове на трети страни. Otis се стреми
постоянно да се свързва с дружества, които споделят нашата загриженост за

неприкосновеността на личния живот. Ние обаче не можем да контролираме и не
контролираме начина, по който тези страни използват или събират информация или водят
своята дейност.
Когато се свържете със сайта на друга страна, Вие следва да сте наясно, че тези дружества
може да използват бисквитки или други средства за събиране на информация за Вас и че
условията на Глобалната политика за поверителност на Otis няма да се прилагат.

Подавания на данни
Като предоставяте информация и материали на Otis, независимо дали по имейл или по
друг начин, включително, но не само, обратна връзка, въпроси, коментари, предложения,
идеи, графики или компютърни файлове от всякакъв вид, по този начин изрично
предоставяте, или гарантирате, че собственикът на този материал изрично е предоставил
на Otis безплатно, неограничено във времето, неотменимо, неизключително право и
лиценз да използва, възпроизвежда, изменя, адаптира, публикува, превежда и
разпространява този материал (изцяло или частично) в целия свят и да го включва в други
произведения под каквато и да е форма, на какъвто и да е носител или с каквато и да е
технология, която е известна към настоящия момент или ще бъде разработена в бъдеще,
при условията на Декларацията за поверителността на потребителите на Otis.com.

Ограничение на отговорността
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА OTIS ИЛИ НЯКОЕ ОТ НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА,
СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ВРЕДИ (БИЛИ ТЕ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ,
СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ ДРУГИ), ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ОСВЕН АКО ИЗРИЧНО Е УГОВОРЕНО ДРУГО В ПИСМЕНА
ФОРМА И СЪГЛАСНО ОТДЕЛЕН ПИСМЕН ДОГОВОР ОТНОСНО ЗАКУПУВАНЕТО ОТ ВАС НА
УСЛУГИ, ПРЕДВИДЕНИ В НАСТОЯЩОТО. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
ВКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ, НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ДАННИТЕ ИЛИ ЗАГУБА НА
РЕПУТАЦИЯ, ЗАГУБА ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРЕТЕНЦИИ,
ОТПРАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО,
КОПИРАНЕТО ИЛИ ПОКАЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ
КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН УЕБСАЙТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ OTIS Е БИЛ УВЕДОМЕН, ЗНАЕЛ Е
ИЛИ Е СЛЕДВАЛО ДА ЗНАЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТЕ ДА ВЪЗНИКНАТ. ОСВЕН ТОВА, ВИЕ
ОБЕЗЩЕТЯВАТЕ И ЗАЩИТАВАТЕ OTIS, НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА,
СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ
ПРЕТЕНЦИИ И РАЗХОДИ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША
СТРАНА НА ТОЗИ САЙТ В НАРУШЕНИЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ НАРУШАВАНЕТО ОТ
ВАША СТРАНА НА КОИТО И ДА Е ЗАКОНОВИ ИЛИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ,
УРЕЖДАЩИ ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ.

Отхвърляне на гаранции
В МАКСИМАЛНАТА ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН, УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ КАКТО
СА, С ВСИЧКИ ГРЕШКИ. OTIS И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, СВЪРЗАНИ ЛИЦА,
СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ С НАСТОЯЩОТО
ОТХВЪРЛЯТ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЛИ ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА
ИЛИ ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. СЪЩО ТАКА, НЯМА ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЕ ЗА ПРАВО
НА СОБСТВЕНОСТ, НЕОБЕЗПОКОЯВАНО ПОЛЗВАНЕ, НЕОБЕЗПОКОЯВАНО ВЛАДЕНИЕ,
СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПИСАНИЕ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ, ЛИПСА НА ВИРУСИ ИЛИ ГРЕШКИ,
ТОЧНОСТ ИЛИ ПЪЛНОТА НА ОТГОВОРИ ИЛИ РЕЗУЛТАТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ.
OTIS И НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СЛУЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ,
ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ РАБОТАТА НА УСЛУГИТЕ ЩЕ
БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА ИЛИ БЕЗГРЕШНА ИЛИ ЧЕ КОЙТО И ДА Е НЕДОСТАТЪК ЩЕ БЪДЕ
ОТСТРАНЕН. ЦЕЛИЯТ РИСК, ВЪЗНИКВАЩ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ОСТАВА ЗА ВАС.

Специфични разпоредби, изисквани от
доставчиците на услуги за мобилни
приложения.








Потребители на компютърни мобилни устройства Apple
Декларация: Вие декларирате, че тези Условя за използване са сключени само
между Вас и Otis, а не с Apple. Лицензодателят, а не Apple, носи изключителната
отговорност за Лицензираното приложение и неговото съдържание.
Обхват на лиценза: Вие заявявате, че лицензът, предоставен в настоящото, за
Лицензираното приложение е ограничен, непрехвърлим лиценз за използване на
Приложението на който и да е iPhone или iPod touch, който притежавате или
контролирате, и както е позволено от Правилата за използване, предвидени в Условията
за обслужване на App Store.
Обслужване и поддръжка: Лицензодателят отговаря изцяло за предоставянето на
каквито и да е услуги по обслужване и поддръжка по отношение на Приложението, както
е посочено в Условията за използване или както се изисква съгласно приложимото право.
Вие приемате, че Apple няма задължение да предоставя каквито и да е услуги по
обслужване и поддръжка във връзка с Приложението.
Гаранция: Лицензодателят е единственият отговорен за каквито и да е продуктови
гаранции, независимо дали изрични и подразбиращи се съгласно закона, доколкото са
установени в настоящото и не са ефективно отхвърлени. В случай че Приложението не
отговаря на която и да е приложима гаранция, Вие можете да уведомите Apple и Apple ще
Ви върне покупната цена за Приложението, ако има такава. В максималната разрешена от
приложимото право степен, Apple няма да има друго гаранционно задължение по
отношение на Приложението и всякакви други претенции, загуби, отговорности, вреди,









разходи или разноски, дължащи се на каквото и да е несъответствие с някоя гаранция, ще
бъдат отговорност единствено на Лицензодателя в степента, установена тук.
Претенции във връзка с продукта: Вие потвърждавате, че Apple не носи
отговорност за разглеждане нa каквито и да е претенции, свързани с Приложението или
владението и/или използването от краен потребител на това Приложение, включително,
но не само: (i) претенции за отговорност за продукт; (ii) каквато и да е претенция, че
Приложението не отговаря на някое приложимо законово или подзаконово нормативно
изискване; и (iii) претенции, възникващи съгласно законодателството в областта на
защитата на потребителите или подобно законодателство.
Права на интелектуална собственост: Вие заявявате, че в случай на каквато и да е
претенция на трета страна, че Приложението или владеенето и използването на
Приложението от Ваша страна нарушава права на интелектуална собственост на тази
трета страна, Лицензодателят, а не Apple, ще носи изцяло отговорност за проучването,
защитата, уреждането и погасяването на която и да е такава претенция за нарушаване на
интелектуална собственост, доколкото тази отговорност не е отхвърлена по друг начин в
настоящото.
Спазване на нормативната уредба: Вие декларирате и гарантирате, че (i) не се
намирате в държава, която е обект на наложено от правителството на САЩ ембарго или
която е определена от правителството на САЩ като „подкрепяща тероризма“ държава; и
(ii) не сте включени в който и да е списък на правителството на САЩ със страни, спрямо
които е наложена забрана или ограничение.
Трета облагодетелствана страна: Лицензодателят и Вие заявявате и се съгласявате,
че Apple и дъщерните дружества на Apple са трети облагодетелствани страни на тези
Условия за използване и че, при приемане от Ваша страна на условията на тези Условия за
използване, Apple ще има правото (и ще се счита, че са приели правото) да пристъпи към
принудително изпълнение на тези Условия за използване срещу Вас, като трета
облагодетелствана страна по тях.

Приложимо право
Законите на щата Ню Йорк в Съединените американски щати уреждат съдържанието и
използването на Услугите, без да се придава действие на който и да е от неговите
принципи или правила на международното частно право.
Тези Условия за използване са изготвени на английски език и на български език. В случай
на каквото и да е несъответствие, се прилага версията на английски език, която е
обвързваща за страните.

За връзка с Otis
Otis Elevator Company
1 Carrier Place
Farmington CT 06034
Attn: Office of the General Counsel
860-674-3000

