Sissejuhatus
OTIS WORLDWIDE CORPORATION, sealhulgas kõik selle tütarettevõtjad (edaspidi „OTIS“),
pakub laia valikut digitaalsuutlikke teenuseid oma toodete, hooldusteenuste osutamise,
veebisaitide, rakenduste ja sotsiaalmeedialehtede kaudu (meie „teenused“). MEIE TEENUSTE
KASUTAMISEGA NÕUSTUTE ALLOLEVATE OTISE KASUTAMISTINGIMUSTEGA. LUGEGE NEID
HOOLIKALT.
Need kasutamistingimused kehtivad sellises ulatuses, et te poleks muidu sõlminud Otis
rakendusekeskset lepingut, mis sisaldab neid kasutamistingimusi asendavaid, ümber lükkavaid,
täpsustavaid või piiravaid mõisteid. Lisaks nendele kasutamistingimustele järgite mistahes
poliitikaid või nõudeid, mis avalikustatakse koos teenuste ja kõikide kehtivate kohalike seaduste
ning eeskirjadega.

Piiratud litsents
Nende kasutamistingimuste alusel annab Otis teile ainuõiguseta, mitteedastatava, isikliku ja
piiratud õiguse pääseda ligi teenustele ja lisamaterjalidele ning neid kasutada isiklikus arvutis
või muul kokkulepitud viisil. See luba ei edasta teenuste või lisamaterjalide valdusõigust ja
sellele kehtivad järgmised piirangud: (1) te ei tohi vääralt kasutada või ebaseaduslikult
omastada mitte ühtegi intellektuaalomandit ja te austate autoriõiguste ning muid
omandiõiguse teatisi; (2) te ei tohi muuta, reprodutseerida ega avalikult esitleda, esitada või
jagada teenuseid või lisamaterjale mistahes viisil avalikul või ärilisel eesmärgil, kui seda pole
kirjalikult eraldi teisiti mainitud; (3) te ei tohi dekompileerida, dešifreerida, osadeks jaotada,
pöördprojekteerida teenuste lähtekoodi ega ühtegi sisufaili ega muud tööd ning muul viisil neile
ligi pääseda; (4) te ei tohi levitada, avalikustada, rentida, liisida, edastada, alllitsentsida,
avaldada või muul viisil pakkuda teenuseid mistahes kolmandale osapoolele ning (5) te ei tohi
teenusega kaasnevat sisu muuta ega luua selle tuletisi täielikult ega osaliselt.

Õiguste ja omandiõiguse piirang
Otisele või selle tarnijatele kuuluvad teenuste ja lisamaterjalide kõik õigused, omandiõigused
ning huvid, sealhulgas kõik intellektuaalomandi õigused ja õigused, mis ei kuulu selgesõnaliselt
teile. Teenused ja kogu selle saidi sisu on autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi seaduste
ja lepingutega kaitstud.

Vastutusest loobumine
Otise veebilehel ja sotsiaalmeedia lehtedel olev teave on vaid teavitava sisuga. Otis pakub sisu
veebilehtedele ja sotsiaalmeedia lehtedele „olemasoleval kujul“ ja ei anna mingisuguseid
kinnitusi ega garantiisid seoses selle lehe või selle sisuga. Otis loobub kõigist sellistest
kinnitustest ja garantiidest, nii otsestest kui ka kaudsetest, sealhulgas, ent mitte ainult, kindlaks

eesmärgiks mõeldud sobivuse või müüdavuse garantiidest. Lisaks ei kinnita ega anna garantiid,
et lehe teave on täpne, põhjalik või ajakohane.

Muudatused
Teenuste sisu võidakse ette teatamata muuta. Otis jätab endale õiguse muuta või
modifitseerida neid kasutustingimusi igal ajal. Need muudatused, modifikatsioonid, täiendused
või kustutused jõustuvad kohe pärast nendest teatamist või nende postitamist. Otis võib igal
ajal lõpetada, muuta, peatada või katkestada teenuste mistahes aspekte, sealhulgas veebilehe
mistahes funktsioonide saadavust. Otis võib kehtestada piiranguid teatud funktsioonidele ja
teenustele või piirata teie juurdepääsu osa lehele ilma etteteatamise ning vastutuseta.

Hüperlingid
Teatud teenuste kaudu esitatavad lingid võivad avada internetilehti, mida Otis ei halda. Otis
pakub selliseid välislinke vaid teenuse kasutajate mugavuse eesmärgil ja mistahes sellise lingi
säte pole Otise soovitu sellest lehest või mistahes selles sisalduvast või selles pakutavast sisust,
toodetest või teenustest. Vastavalt sellele ei anna Otis mingisuguseid kinnitusi ega garantiisid
seoses sellistel lehtede saadavuse või nendes leiduva sisu, sealhulgas alamlinkide, kohta.
Kui registreeruda, tellida või osta mistahes selle lehega seotud osapoole tooteid või teenuseid,
sõlmite lepingu selle muu tootjaga ja mitte Otisega. Sellistel juhtudel peate enne
registreerumist, tellimist või ostmist lugema ja mõistma vastavate muude tootjate postitatud
tingimusi ning privaatsusteatist. Välja arvatud juhul, kui pole eraldi siin mainitud, siis siinsed
Otise privaatsusteatis ja kasutamistingimused ei kehti nendele muu tootja lehtedele. Otis on
pühendunud viitamast meie privaatsuse muresid jagavatele ettevõtetele. Kuid me ei saa ega ei
halda viisi, kuidas need osapooled kasutavad või koguvad teavet või juhivad oma ettevõtteid.
Kui viitate muu osapoole lehele, peate teadma, et need ettevõtted võivad koguda teie kohta
teavet küpsistega või muul viisil ja Otise üldise privaatsusteatise tingimused ei kehti.

Esitamine
Otisele teabe ja materjali esitamisel e-kirja kaudu või muul viisil, sealhulgas, ent mitte ainult,
mistahes tagasiside, küsimuste, kommentaaride, soovituste, ideede, graafikute või arvutifailide
kaudu lubate või garanteerite seeläbi, et sellise materjali omanik on andnud vastavalt Otis.com
privaatsusteatisele Otisele selgesõnaliselt litsentsitasuvaba, tähtajatu, tühistamatu,
mitteeksklusiivse õiguse ja litsentsi kasutada, reprodutseerida, modifitseerida, kohandada,
avaldada, tõlkida ja levitada sellist materjali (täielikult või osaliselt) rahvusvaheliselt ja lisada see
teistesse töödesse mistahes praegu teadaoleva või tulevikus loodava vormi, meedia või
tehnoloogia kaudu.

Vastutuse piirang
OTIS VÕI MISTAHES TEMA SIDUSETTEVÕTTED, TÜTARETTEVÕTTED, TÖÖTAJAD, LEPINGU
OSAPOOLED, TARNIJAD VÕI MUUD ESINDAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MISTAHES
TEENUSTEST TULENEVATE VÕI TEENUSTEGA SEOTUD (OTSESTE, KAUDSETE, KARISTAVATE,
ERILISTE, KAASUVATE VÕI MUUDE) KAHJUSTUSE EEST, VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI KIRJALIKULT
POLE SELGESÕNALISELT KOKKU LEPITUD TEISITI JA VASTAVALT ERALDI KIRJALIKU LEPINGULE
SEOSES SIIN SÄTESTATUD TEENUSTE OSTUGA TEIE POOLT. SEE VASTUTUSE PIIRANG SISALDAB
VASTUTUST KADUNUD KASUMITE, ÄRI KATKESTUSTE, TEABE VÕI ANDMETE KADUMISE,
ANDMETE RIKKUMISE VÕI HEA TAHTE KADUMISE, VARA KADUMISE VÕI KAHJUSTUMISE EEST JA
MISTAHES MUUDE OSAPOOLTE AVALDUSTE EEST, MIS TULENEVAD SELLE LEHE VÕI SELLE SISU
VÕI MISTAHES VIIDATUD VEEBILEHE KASUTAMISEST, KOPEERIMISEST VÕI NÄITAMISEST VÕI ON
NENDEGA SEOTUD, HOOLIMATA SELLEST, KAS OTIST ON TEATATUD SELLISEST VÕIMALUSEST
VÕI OTIS TEADIS VÕI OLEKS PIDANUD TEADMA SELLISEID VÕIMALUSI. LISAKS PEATE HÜVITAMA
OTISELE, SELLE TÜTARETTEVÕTETELE, SIDUSETTEVÕTETELE, TÖÖTAJATELE, LEPINGU
OSAPOOLTELE JA TEISTELE ESINDAJATELE MISTAHES NÕUDED JA KULUD SEOSES SELLE LEHE
KASUTAMISEST TULENEVATE VÕI SELLEGA SEOTUD KÄESOLEVA LEPINGU RIKKUMISE VÕI
MISTAHES SEADUSTE VÕI MUUDE OSAPOOLTE ÕIGUSTE EESKIRJADE EEST.

Garantiide vastutusest loobumine
TEENUSEID PAKUTAKSE SEADUSEGA SUURIMAL LUBATUD MÄÄRAL OLEMASOLEVAL KUJUL
KÕIKIDE VIGADEGA. OTIS JA SELLE SIDUSETTEVÕTTED, TÜTARETTEVÕTTED, TÖÖTAJAD,
LEPINGU OSAPOOLED, TARNIJAD JA MUUD ESINDAJAD LOOBUVAD KÄESOLEVAGA KÕIGIST
MUUDEST SELGESÕNALISTEST, KAUDSETEST VÕI SEADUSLIKEST GARANTIIDEST NING
TINGIMUSTEST, SEALHULGAS MISTAHES KINDLAKS EESMÄRGIKS MÕELDUD KAUDSETEST
SOBIVUSE VÕI MÜÜDAVUSE GARANTIIDEST, KOHUSTUSTEST VÕI TINGIMUSTEST. LISAKS POLE
ÜHTKI GARANTIID VÕI TINGIMUST SEOSES TEENUSTE PEALKIRJA, VAIKSE KESKKONNA, VAIKSE
OMANDAMISE, KIRJELDUSE VÕI RIKKUMATUSE, VIIRUSTE VÕI VIGADE PUUDUSE, TULEMUSTE
TÄPSUSE VÕI PÕHJALIKKUSE OSAS. OTIS JA SELLE SIDUSETTEVÕTTED, TÜTARETTEVÕTTED,
TÖÖTAJAD, LEPINGU OSAPOOLED, TARNIJAD NING MUUD ESINDAJAD EI GARANTII TEENUSTE
KATKEMATUT VÕI KORRALIKKU TOIMIMIST VÕI ÜHEGI VEA PARANDAMIST. TEENUSTE
KASUTAMISEST TULENEVA OHU EEST VASTUTATE ISE.

Mobiilirakenduse teenusepakkujate nõutavad
kindlad sätted.


Apple’i arvuti mobiilseadme kasutajad
Kinnitus: kinnitate, et need kasutamistingimused on sõlmitud vaid teie ja Otise vahel
ning mitte Apple’i vahel. Litsentsi andja, mitte Apple, vastutab ainuisikuliselt litsentseeritud
rakenduse ja selle sisu eest.















Litsentsi ulatus: kinnitate, et litsentseeritud rakendusele antud litsents on piiratud ja
mitte edasi antav litsents, mille alusel kasutatakse teile kuuluva mistahes iPhone’i või iPod
touchi rakendust vastavalt App Store’i teenuse tingimuste kasutamisreeglitele.
Hooldus ja abi:litsentsi andja vastutab ainuisikuliselt mistahes hooldus- ja abiteenuse
pakkumise eest seoses rakendusega vastavalt kasutamistingimustele või vastavalt kehtivale
seadusele. Kinnitate, et Apple pole mingil viisil kohustatud läbi viima rakendusega seotud
mistahes hooldus- ja abiteenust.
Garantii: litsentsi andja vastutab ainuisikuliselt mistahes toote otsese või õigusaktidest
tuleneva garantii eest siin tuvastatud ulatuses ja, millest pole lõplikult loobutud. Apple’it võite
teavitada mistahes kehtiva garantii alusel mistahes rakenduse rikkest ja Apple tagastab
rakenduse ostuhinna. Apple’il pole vastava seaduse suurimal määral rakenduse mitte ühestki
muust garantiist tulenevat kohustust ja kõik muud rikkest tulenevad nõuded, kahjud,
kohustused, kahjustused, kulud on siinse ulatusega määratud vaid litsentsi andja kanda.
Toote nõuded: kinnitate, et Apple ei vastuta mitte ühegi rakenduse, lõppkasutaja
valduse ja/või selle rakenduse kasutamise seotud nõuete teemalise pöördumise eest,
sealhulgas, ent mitte ainult: (i) toote vastutuse nõuded; (ii), mistahes nõue, et rakendus ei vasta
mistahes kehtivale seaduslikule või seaduses sätestatud nõudele ja (iii) nõuded, mis tulenevad
tarbijakaitsest või sarnastest seadustest.
Intellektuaalomandi õigused: kinnitate, et litsentsi andja, mitte Apple, vastutab
ainuisikuliselt mistahes sellise intellektuaalomandi rikkumise nõude uurimise, kaitse, kohtuasja
ja tasumise eest ulatuses, kui pole siin muul viisil loobutud, kui mistahes muu osapoole nõude
väidab, et rakendus või teie omandiõigus ja rakenduse kasutamine rikub muu osapoole
intellektuaalomandi õiguseid.
Seaduse nõuded: kinnitate ja annate garantii, et (i) te ei asu riigis, millele kehtib USA
valituse keeld või mida USA valitsus peab „terroriste toetavaks“ riigiks, ning (ii) te pole mitte
üheski USA valitsuse keelatud või piiratud osapoolte nimekirjas.
Muu osapool kasusaaja rollis: litsentsi andja ja teie kinnitate ning nõustute, et Apple ja
selle sidusettevõtted on nende kasutamistingimust alusel kolmandatest osapooltest kasusaajad
ja seda, et pärast nende kasutamistingimustega nõustumist on Apple’il õigus rakendada neid
kasutamistingimusi teie kui kolmandast osapoolest kasusaaja vastu.

Kehtiv seadus
Teenuste kasutamist ja sisu määratlevad Ameerika Ühendriikide New Yorki osariigi seadused
ilma, et need läheksid vastuollu seaduse põhimõtete või reeglitega.
Need kasutamistingimused on kirjutatud nii inglise kui ka eesti keeles.. Mistahes vastuolu korral
kehtib ingliskeelne versioon, mis on siduv osapoolte suhtes.
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