Introduktion
OTIS WORLDWIDE CORPORATION, herunder alle koncernens datterselskaber (herefter "OTIS"),
tilbyder en bred vifte af digitalt kompatible tjenester via vores produkter, muligheder i form af
vedligeholdelsesservice, hjemmesider, programmer og sider på sociale medier (vores
"tjenester"). VED AT BRUGE VORES TJENESTER ACCEPTERET DU OTIS' VILKÅR FOR BRUG
HERUNDER. LÆS DEM OMHYGGELIGT IGENNEM.
Disse vilkår for brug skal gælde, i det omfang du ikke på anden vis har indgået en
programspecifik aftale med Otis, der omfatter vilkår, der tilsidesætter, er i modstrid med,
udvider eller begrænser disse vilkår for brug. Ud over disse vilkår for brug skal du overholde alle
politikker og krav, der er gjort tilgængelige for dig, sammen med tjenesterne og alle gældende
lokale love og bestemmelser.

Begrænset licens
I kraft af disse vilkår for brug giver OTIS dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig og
begrænset rettighed til at få adgang til og bruge tjenesterne og de medfølgende materialer på
din personlige computerenhed eller som aftalt på anden vis. Denne godkendelse udgør ikke en
overdragelse af ejendomsret til tjenesterne eller de medfølgende materialer og er underlagt
følgende begrænsninger: (1) du må ikke misbruge eller uretmæssigt tilegne dig immateriel
ejendom, og du skal respektere ophavsret og andre meddelelser om enerettigheder, (2) du må
ikke ændre tjenesterne på nogen måde eller gengive eller offentlig vise eller på anden måde
bruge tjenesterne eller de tilhørende materialer til noget offentligt eller kommercielt formål,
medmindre det specifikt er aftalt skriftligt; (3) du må ikke dekompilere, decifrere, foretage
reverse engineering eller på anden vis forsøge at få adgang til kildekoden til tjenesterne eller
nogen indholdsfil eller andet værk, (4) du må ikke distribuere, udgive, leje, udleje, udstede
underlicens, videregive eller på anden måde stille tjenesterne til rådighed for nogen tredjepart,
og (5) du må ikke hverken helt eller delvist ændre eller skabe afledte værker af tjenesterne.

Forbehold af rettigheder og ejerskab
Otis eller dennes leverandører ejer alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser,
herunder alle immaterielle ejendomsrettigheder i og til tjenesterne og de tilhørende materialer,
og herunder også alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig. Tjenesterne og alt
indholdet på denne side er beskyttet af ophavsret og andre love og trakter om immateriel
ejendom.

Fraskrivelse
De oplysninger, der vises på Otis' hjemmeside og sociale medier er kun til orientering. Otis
leverer indhold til hjemmesider og sociale medier "som de er" og afgiver ingen erklæringer eller
garantier af nogen art, når det gælder denne hjemmeside eller dens indhold. Otis fraskriver sig

alle erklæringer og garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder, men
ikke begrænset til, garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Derudover
afgives der heller ikke nogen erklæring eller garanti om, at de oplysninger, der er tilgængelige
via dette websted, er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte.

Ændringer
Tjenesternes indhold kan ændres uden varsel. Otis forbeholder sig ret til når som helst at
ændre eller modificere disse vilkår for brug. Sådanne ændringer, modifikationer, tilføjelser eller
sletninger træder i kraft, så snart der er givet meddelelse om eller opslået besked om dette.
Otis kan når som helst bringe til ophør, ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt ved
tjenesterne, herunder tilgængeligheden af funktioner på en hjemmeside. Otis kan også pålægge
begrænsninger på visse funktioner eller tjenester eller begrænse din adgang til dele af
hjemmesiden uden meddelelse eller ansvar.

Hyperlinks
Visse links, der stilles til rådighed via tjenesterne, kan åbne internetsteder, der ikke kontrolleres
af Otis. Otis stiller udelukkende disse eksterne links til rådighed for at gøre det bekvemt for
dennes tjenestebrugere, og enhver angivelse af et sådant link er ikke udtryk for støtte fra Otis'
side af det pågældende websted eller noget af dets indhold, dets produkter eller tjenester, der
er indeholdt eller tilbydes derpå. Følgeligt giver Otis ingen erklæringer om eller garantier for
noget som helst vedrørende tilgængeligheden af sådant indhold, herunder underlinks, der
findes på disse websteder.
Når du tilmelder dig, bestiller eller køber produkter eller tjenester fra nogen part, der er knyttet
til dette websted, indgår du en aftale med den pågældende tredjepart og ikke med Otis. I disse
tilfælde skal du gennemgå og forstår de vilkår og betingelser, der er opslået af en sådan
tredjepart, og dennes politik om beskyttelse af personlige oplysninger, før du tilmelder dig,
bestiller eller køber noget. Med undtagelse af og i det omfang det specifikt er angivet heri, vil
den politik om beskyttelse af personlige oplysninger og de vilkår for brug, som Otis har angivet
heri, ikke gælde for disse tredjepartswebsteder. Otis er forpligtet til at samarbejde med
virksomheder, der deler vores bekymringer i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger. Vi
kan imidlertid ikke styre den måde, disse parter bruger eller indsamler oplysninger eller driver
deres virksomheder på.
Når du opretter et link til en anden parts websted, skal du være opmærksom på, at disse
virksomheder kan bruge cookies eller andre måder at indsamle oplysninger om dig på, som
vilkårene i Otis' globale politik for beskyttelse af personlige oplysninger ikke gælder for.

Indsendelser
Ved at indsende oplysninger og materiale til Otis, uanset om det måtte være e-mail eller på

anden vis, herunder, men ikke begrænset til, feedback, spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer,
grafik eller computerfiler af enhver art, giver eller garanterer du derved udtrykkeligt, at ejeren
af sådan materiale udtrykkeligt har tildelt Otis en royaltyfri, permanent, ikke-eksklusiv rettighed
og licens til at bruge, gengive, tilpasse, oversætte og distribuere sådant materiale (helt eller
delvist) i hele verden og til at inkorporere det i andre værker i enhver form, medie eller
teknologi, der kendes eller udvikles på et senere tidspunkt, i henhold til erklæringen på
Otis.com om beskyttelse af brugernes personlige oplysninger.

Ansvarsbegrænsning
OTIS ELLER NOGEN AF DENNES DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, MEDARBEJDERE,
UNDERLEVERANDØRER ELLER ANDRE REPRÆSENTANTER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER (DET VÆRE SIG DIREKTE, INDIREKTE, PØNALE, SÆRLIGE
SKADER, FØLGESKADER ELLER PÅ ANDEN VIS), DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE
MED BRUGEN AF TJENESTERNE, MEDMINDRE DETTE UDTRYKKELIGT ER AFTALT SKRIFTLIGT OG I
HENHOLD TIL EN SEPARAT SKRIFTLIG KONTRAKT, DER VEDRØRER DIT KØB AF TJENESTER, DER
OMHANDLES HERI. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING OMFATTER ANSVAR FOR TAB AF
INDTJENING, FORRETNINGSAFBRYDELSE, MISTEDE OPLYSNINGER ELLER DATA, DATABRUD
ELLER TAB AF GOODWILL, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM OG ALLE KRAV, DER FREMSÆTTES
AF TREDJEPARTER, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN,
KOPIERINGEN ELLER VISNINGEN AF DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD ELLER NOGET
WEBSTED, DER ER LINKET TIL, UANSET OM OTIS ER BLEVET ADVISERET OM, HAFT KENDSKAB TIL
ELLER BURDE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN HERFOR. DERUDOVER SKAL DU HOLDE OTIS,
DENNES ASSOCIEREDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, MEDARBEJDERE,
UNDERLEVERANDØRER OG ANDRE REPRÆSENTANTER SKADESLØSE OVER FOR ALLE KRAV OG
UDGIFTER, DER OPSTÅR PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF DETTE
WEBSTED, DER ER EN MISLIGHOLDELSE AF DENNE KONTRAKT, ELLER DIN OVERTRÆDELSE LOVE
ELLER BESTEMMELSER, DER VEDRØRER TREDJEPARTS RETTIGHEDER.

Fraskrivelse af garantier
I DET MAKSIMALE OMFANG LOVEN TILLADER DET, LEVERES TJENESTERNE SOM DE ER OG MED
ALLE FEJL. OTIS OG DENNES DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, MEDARBEJDERE,
LEVERANDØRER OG ANDRE REPRÆSENTANTER FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER OG
BETINGELSER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVFÆSTEDE,
HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, PLIGTER ELLER BETINGELSER I FORHOLD TIL
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DERUDOVER ER DER INGEN GARANTI
ELLER BETINGELSE FOR EJENDOMSRET, UFORSTYRRET BRUG, UFORSTYRRET BESIDDELSE,
OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSE ELLER IKKE-KRÆNKELSE, VIRUS- ELLER FEJLFRIHED,
NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF SVAR ELLER RESULTATER MED HENSYN TIL
TJENESTERNE. OTIS OG DENNES DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE SELSKABER, MEDARBEJDERE,
UNDERLEVERANDØRER, LEVERANDØRER OG ANDRE REPRÆSENTANTER GARANTIER IKKE, AT
DRIFTEN AF TJENESTERNE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJLFRI, ELLER AT NOGEN

DEFEKTER VIL BLIVE RETTET. HELE RISIKOEN, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF
TJENESTEN, PÅHVILER DIG.

Specifikke bestemmelser, der kræves af
udbydere af mobilapptjenester.
















Brugere af Apple-computermobilenheder
Bekræftelse: Du bekræfter, at disse vilkår for brug kun er indgået mellem dig og Otis og
ikke med Apple. Licensgiver, ikke Apple, er eneansvarlig for det licenserede program og
indholdet deri.
Omfang af licens: Du bekræfter, at den licens, der er tildelt heri til det licenserede
program, er en begrænset, ikke overdragelig licens til at bruge programmet på enhver iPhone
eller iPod touch, som du ejer eller har kontrol over, og som tilladt af reglerne for brug, der er
angivet i tjenestevilkårene for App Store.
Vedligeholdelse og support: Licensgiver er eneansvarlig for at yde eventuelle
vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til programmet, sådan som det er angivet i
vilkårene for brug eller krævet i henhold til gældende lov. Du bekræfter, at Apple ikke har
nogen forpligtelse overhovedet til at levere vedligeholdelse eller support, for så vidt angår
programmet.
Garanti: Licensgiver er eneansvarlig for eventuelle produktgarantier, det være sig
udtrykkelige eller underforstået ved lov, i det omfang de identificeres heri og ikke er fraskrevet
på en retskraftig måde. I tilfælde af programmets manglende overholdelse af en gældende
garanti, kan du give Apple besked, og Apple refunderer købsprisen, hvis relevant, for
programmet til dig. I det maksimale omfang gældende lov tillader det, har Apple ingen
garantiforpligtelse overhovedet, for så vidt angår programmet, og alle andre krav, tab,
ansvarsområder, erstatningsansvar, omkostninger eller udgifter, der kan tilskrives manglende
overholdelse af en garanti, er licensgiverens eneansvar, i det omfang det er identificeret heri.
Produktkrav: Du bekræfter, at Apple ikke er ansvarlig for at adressere nogen krav, der
relaterer sig til programmet eller slutbrugerens besiddelse og/eller brugen af det pågældende
program, herunder, men ikke begrænset til: (i) krav om produktansvar, (ii) krav om, at
programmet ikke overholder gældende juridiske eller lovmæssige krav, og (iii) krav, der opstår i
henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning.
Immaterielle ejendomsrettigheder: Du bekræfter, at i tilfælde af et tredjepartskrav om,
at programmet eller din besiddelse eller brug af programmet krænker tredjeparts immaterielle
ejendomsrettigheder, er licensgiver og ikke Apple eneansvarlig for undersøgelsen, forsvaret,
forligsindgåelsen og frigivelsen fra sådanne krav om krænkelse af immaterielle rettigheder, i det
omfang det ikke på anden vis er fraskrevet heri.
Juridisk overholdelse: Du erklærer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, der
er under en embargo af den amerikanske regering, eller et land, der af den amerikanske
regering betegnes som udøvende “støtte til terrorister", og (ii) du ikke er på nogen liste hos den
amerikanske regering vedrørende forbudte eller begrænsede parter.
Tredjepartsbegunstigede: Licensgiver og du anerkender og accepterer, at Apple og
Apples datterselskaber er tredjepartsbegunstigede i forhold til disse vilkår for brug, at Apple

ved din accept af vilkårene og betingelserne for disse vilkår for brug, har rettigheden (og vil
blive anset for at have accepteret rettigheden) til at håndhæve disse vilkår for brug mod dig
som en tredjepartsbegunstiget dertil.

Lovvalg
Lovene i delstaten New York i USA regulerer indholdet og brugen af tjenesterne uden at give
retskraft til nogen af de principper og regler om modstridende love deri.
Disse vilkår for brug er blevet udarbejdet på engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelse
gælder den engelske version, og den vil være bindende for parterne.

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

