Úvod
Společnost OTIS WORLDWIDE CORPORATION, včetně všech jejích dceřiných společností (dále
jen „OTIS“), nabízí širokou škálu digitálních služeb prostřednictvím našich produktů, programů
údržby, webových stránek, aplikací a stránek sociálních médií (naše „Služby“). VYUŽÍVÁNÍM
NAŠICH SLUŽEB VYJADŘUJETE SOUHLAS S PODMÍNKAMI POUŽITÍ STANOVENÝMI SPOLEČNOSTÍ
OTIS. PEČLIVĚ SI JE PŘEČTĚTE.
Tyto Podmínky platí v plném rozsahu, pokud jste při podávání přihlášky neuzavřeli se
společností Otis zvláštní dohodu o jejich nahrazení, pozměnění z důvodu výhrad, rozšíření či
omezení. Kromě těchto podmínek použití jste povinni se řídit všemi pravidly nebo požadavky,
které vám budou poskytnuty ve spojení se Službami a všemi příslušnými místními zákony
a předpisy.

Omezená licence
Na základě těchto podmínek použití vám společnost Otis uděluje nevýhradní, nepřenosné,
osobní, omezené právo na přístup k uvedeným Službám a příslušným materiálům a k jejich
využití na vašem osobním výpočetním zařízení nebo jiným dohodnutým způsobem. Toto
oprávnění nepředstavuje převod práv ke Službám nebo doprovodným materiálům a podléhá
následujícím omezením: (1) Nesmíte zneužít nebo jakkoli nesprávně využít jakékoli duševní
vlastnictví a musíte respektovat autorská a jiná vlastnická práva; (2) Nesmíte jakýmkoli
způsobem upravovat ani reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět, distribuovat nebo
jinak využívat Služby nebo doprovodné materiály pro jakýkoli veřejný nebo komerční účel,
pokud to není výslovně dohodnuto v samostatné psané dohodě; (3) Nesmíte dekompilovat,
dešifrovat, rozebírat či zpětně analyzovat zdrojový kód Služeb nebo jakéhokoli souboru
s obsahem či jiné součásti, ani se k němu pokoušet jakýmkoli jiným způsobem získat přístup; (4)
nesmíte distribuovat, publikovat, pronajímat, půjčovat, převádět, poskytovat sublicence,
zpřístupňovat ani jiným způsobem poskytovat služby jakékoli třetí straně; (5) Nesmíte Služby
modifikovat ani vytvářet díla od nich odvozená, ať už zcela nebo částečně.

Vyhrazení práv a vlastnictví
Společnost Otis nebo její dodavatelé vlastní všechna práva, názvy a zájmy, včetně všech práv
k duševnímu vlastnictví, ke Službám a doprovodným materiálům a vyhrazuje si všechna práva,
názvy a zájmy, včetně všech práv k duševnímu vlastnictví, ke Službám a doprovodným
materiálům, včetně všech práv, která vám nebyla výslovně udělena. Tyto Služby a veškerý
obsah tohoto webu jsou chráněny autorskými právy a dalšími zákony a smlouvami o duševním
vlastnictví.

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace uvedené na webu a sociálních sítích společnosti Otis slouží pouze k informačním
účelům. Společnost Otis dodává na weby a sociální sítě obsah „tak, jak je“ a neposkytuje
v souvislosti s tímto webem nebo jeho obsahem žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu.
Společnost Otis se zříká všech takových prohlášení a záruk, ať už výslovných nebo implicitních,
včetně, ale nikoli výhradně, záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost
Otis kromě toho neprohlašuje ani nezaručuje, že informace přístupné prostřednictvím této
stránky jsou přesné, úplné nebo aktuální.

Změny
Obsah Služeb se může bez předchozího upozornění změnit. Společnost Otis si vyhrazuje právo
kdykoli změnit nebo upravit tyto Podmínky použití. Takové změny, úpravy, doplnění nebo
zrušení nabývají účinnosti okamžitě po jejich oznámení nebo zveřejnění. Společnost Otis může
kdykoli ukončit, změnit, pozastavit nebo vypovědět jakoukoli součást Služeb, včetně
dostupnosti kterýchkoli funkcí webu. Společnost Otis vám také může bez předchozího
upozornění nebo odpovědnosti omezit některé funkce a služby nebo přístup k částem webu.

Hypertextové odkazy
Některé odkazy poskytované prostřednictvím Služeb mohou vést na internetové stránky, které
nespravuje společnost Otis. Společnost Otis poskytuje tyto vnější odkazy výhradně proto, aby
uživatelům svých Služeb usnadnila orientaci a poskytnutím takového odkazu společnost Otis
nevyjadřuje souhlas s daným webem ani jakýmkoli obsahem, produkty či službami uvedenými
nebo nabízenými na těchto stránkách. Společnost Otis proto neposkytuje žádná prohlášení ani
záruky ohledně dostupnosti nebo obsahu, ani ohledně dodatečných odkazů na těchto
stránkách.
Při registraci, objednání nebo nákupu produktů nebo služeb od jakékoli třetí strany, která je
propojena s touto stránkou, uzavíráte dohodu s touto třetí stranou, a nikoli se společností Otis.
V těchto případech byste se před provedením registrace, objednávky nebo nákupu měli
důkladně seznámit s podmínkami a ujednáními zveřejněnými danou třetí stranou a jejími
zásadami ochrany osobních údajů. Až na rozsah, který je zde výslovně uveden, se zásady
ochrany osobních údajů a podmínky použití stanovené společností Otis nebudou vztahovat na
webové stránky těchto třetích stran. Společnost Otis usiluje o spolupráci s organizacemi, které
sdílejí náš přístup k ochraně soukromí. Nicméně nemůžeme kontrolovat a nekontrolujeme
způsob, jakým tyto strany používají nebo shromažďují informace nebo provozují své podnikání.
Když používáte odkazy na web jiné strany, měli byste si uvědomovat, že tyto společnosti mohou
používat soubory cookie nebo jiné prostředky ke shromažďování informací o vás a že se přitom
nemusí řídit globálními zásadami ochrany soukromí společnosti Otis.

Poskytování
Poskytnutím informací a materiálů společnosti Otis, ať už prostřednictvím e-mailu nebo jinak,
například prostřednictvím zpětné vazby, dotazů, komentářů, návrhů, nápadů, grafickou formou
nebo prostřednictvím počítačových souborů jakéhokoli typu, výslovně udělujete nebo
zaručujete, že majitel takového materiálu výslovně udělil společnosti Otis bezplatné, trvalé,
neodvolatelné, nevýlučné právo a licenci k používání, reprodukci, úpravě, zveřejnění, překladu
a distribuci takového materiálu (celku nebo části) po celém světě a k jeho začlenění do jiných
děl v jakékoli formě, s využitím jakéhokoli média nebo jakékoli známé či vyvíjené technologie,
v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů uživatele uvedeném na webu Otis.com.

Omezení odpovědnosti
SPOLEČNOST OTIS ANI ŽÁDNÁ Z JEJÍCH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, PŘIDRUŽENÝCH
SPOLEČNOSTÍ, ZAMĚSTNANCŮ, SMLUVNÍCH PARTNERŮ, DODAVATELŮ NEBO JINÝCH ZÁSTUPCŮ
NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY (AŤ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ,
REPRESIVNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ČI JINÉ) VZNIKLÉ VYUŽÍVÁNÍM NEBO V SOUVISLOSTI
S VYUŽÍVÁNÍM SLUŽEB, NENÍ-LI TAK VÝSLOVNĚ PÍSEMNĚ DOHODNUTO VE SAMOSTATNÉ
PÍSEMNÉ SMLOUVĚ TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO NÁKUPU ZDE ZVAŽOVANÝCH SLUŽEB. TOTO OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI ZAHRNUJE ODPOVĚDNOST ZA UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU
INFORMACÍ NEBO DAT, ÚNIK DAT, ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ
MAJETKU A VEŠKERÉ NÁROKY TŘETÍCH STRAN VZNIKLÉ VYUŽÍVÁNÍM NEBO V SOUVISLOSTI
S VYUŽÍVÁNÍM, KOPÍROVÁNÍM NEBO ZOBRAZOVÁNÍM TOHOTO WEBU, JEHO OBSAHU NEBO
JAKÉHOKOLI ODKAZOVANÉHO WEBU, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST OTIS
O TAKOVÉ MOŽNOSTI POUČENA, OBEZNÁMENA S NÍ ČI ZDA O NÍ MĚLA VĚDĚT. KROMĚ TOHO
JSTE POVINNI ODŠKODNIT A BRÁNIT SPOLEČNOST OTIS, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI,
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, ZAMĚSTNANCE, SMLUVNÍ STRANY A DALŠÍ ZÁSTUPCE V SOUVISLOSTI
SE VŠEMI NÁROKY A VÝDAJI, KTERÉ VZNIKNOU VAŠÍM VYUŽÍVÁNÍM NEBO V SOUVISLOSTI
S VAŠÍM VYUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY V ROZPORU S TOUTO SMLOUVOU NEBO JAKÝMIKOLI
ZÁKONY ČI PRÁVNÍMI ÚPRAVAMI TŘETÍCH OSOB.

Zřeknutí se záruk
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JSOU SLUŽBY POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU,
SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST OTIS A JEJÍ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ
SPOLEČNOSTI, ZAMĚSTNANCI, SMLUVNÍ PARTNEŘI, DODAVATELÉ A DALŠÍ ZÁSTUPCI SE TÍMTO
ZŘÍKAJÍ VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÍCH NEBO
ZÁKONNÝCH, VČETNĚ VEŠKERÝCH IMPLICITNÍCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ ČI PODMÍNEK
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI
ROVNĚŽ NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKA VLASTNICTVÍ, TICHÉHO UŽÍVÁNÍ,
TICHÉHO VLASTNICTVÍ, SHODY S POPISEM, NEPORUŠENOSTI, PROSTOSTI OD VIRŮ ČI CHYB,
PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI REAKCÍ NEBO VÝSLEDKŮ. SPOLEČNOST OTIS A JEJÍ DCEŘINÉ
SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZAMĚSTNANCI, SMLUVNÍ PARTNEŘI, DODAVATELÉ

A DALŠÍ ZÁSTUPCI NEZARUČUJÍ, ŽE PROVOZ SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠOVANÝ ČI BEZCHYBNÝ
NEBO ŽE BUDOU ODSTRANĚNY JAKÉKOLI ZÁVADY. VEŠKERÉ RIZIKO PLYNOUCÍ Z VYUŽÍVÁNÍ
SLUŽEB NESETE VY.

Specifická ustanovení požadovaná
poskytovateli služeb mobilních aplikací.
















Uživatelé mobilních zařízení značky Apple Computer
Vzetí na vědomí: Berete na vědomí, že tyto Podmínky použití jsou uzavřeny pouze mezi
vámi a společností Otis, a nikoli společností Apple. Za licencovanou Aplikaci a její obsah je
výhradně odpovědný poskytovatel licence, nikoli společnost Apple.
Rozsah licence: Berete na vědomí, že zde udělená licence pro licencovanou Aplikaci je
omezená, nepřenosná a vztahuje se na využívání Aplikace na jakémkoli zařízení iPhone nebo
iPod touch, které vlastníte nebo oprávněně používáte, v souladu s pravidly použití stanovenými
ve smluvních podmínkách služby App Store.
Údržba a podpora: Za poskytování veškerých služeb údržby a podpory v souvislosti
s aplikací je výhradně odpovědný poskytovatel licence, jak je uvedeno v Podmínkách použití
nebo jak vyžadují platné zákony. Berete na vědomí, že společnost Apple nemá v souvislosti
s Aplikací žádnou povinnost poskytovat jakékoli služby údržby a podpory.
Záruka: Poskytovatel licence nese výlučnou odpovědnost za jakékoli záruky na výrobky,
ať už výslovné nebo implicitně dané zákonem, v rozsahu, který je zde uveden a není účinně
vyloučen. V případě, že Aplikace nesplní jakoukoli příslušnou záruční podmínku, můžete
uvědomit společnost Apple, která případně vrátí částku zaplacenou při zakoupení Aplikace.
V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem nebude mít Apple v souvislosti
s Aplikací žádnou další záruční povinnost, a za jakékoli další reklamace, ztráty, závazky, škody,
náklady nebo výdaje spojené s nedodržením jakékoli záruky bude v rozsahu zde uvedeném
odpovídat pouze poskytovatel licence.
Reklamace produktu: Berete na vědomí, že společnost Apple není odpovědná za řešení
jakýchkoli reklamací souvisejících s Aplikací či vlastnictvím a/nebo používáním této aplikace
koncovým uživatelem, mimo jiné včetně: (i) reklamací odpovědnosti za produkt; (ii) jakýchkoli
reklamací z důvodu, že Aplikace nesplňuje některý příslušný právní nebo regulační požadavek;
a iii) reklamací vyplývajících z ochrany spotřebitele nebo obdobných právních předpisů.
Práva k duševnímu vlastnictví: Berete na vědomí, že v případě, že jakákoli třetí strana
tvrdí, že Aplikace nebo vaše vlastnictví a používání Aplikace porušuje práva k duševnímu
vlastnictví této třetí strany, bude poskytovatel licence, nikoli společnost Apple, výhradně
odpovědný za vyšetřování, obhajobu, vypořádání a vyřízení takové stížnosti ohledně porušení
práv k duševnímu vlastnictví, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak.
Plnění právních předpisů: Prohlašujete a zaručujete, že (i) nesídlíte v zemi, na kterou
americké státní orgány uvalily embargo nebo která byla americkými státními orgány označena
za zemi podporující terorismus; a (ii) nejste americkými státními orgány vedeni na seznamu
omezených nebo zakázaných dodavatelů.
Příjemce výhod třetí strany: Poskytovatel licence a vy berete na vědomí a souhlasíte
s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou příjemci výhod těchto Podmínek

použití a že po přijetí podmínek a ujednání těchto Podmínek použití bude mít společnost Apple
jakožto příjemce výhod třetí strany právo (které přijme) vymáhat tyto Podmínky použití proti
vám.

Rozhodné právo
Obsah a používání Služeb se bude řídit právními předpisy státu New York ve Spojených státech
amerických, bez možnosti uplatnění jakýchkoli zásad nebo pravidel ohledně kolize práv.
Tyto Podmínky použití byly připraveny v angličtině i v jazyce 2. V případě nesrovnalostí se
použije a bude pro strany závazná anglická verze.

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

