Johdanto
OTIS WORLDWIDE CORPORATION, sen tytäryhtiöt mukaan lukien, (jäljempänä “OTIS”) tarjoaa
laajan valikoiman digitaalisesti käytettäviä palveluja tuotteidemme, huoltopalvelujemme,
verkkosivustojemme, sovellustemme ja yhteisöpalvelusivujemme kautta (“palvelut”).
KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUJAMME HYVÄKSYT SEURAAVAT OTISIN KÄYTTÖEHDOT. LUE NÄMÄ
EHDOT HUOLELLISESTI.
Nämä käyttöehdot ovat voimassa niiltä osin, joista käyttäjä ei ole tehnyt Otis kanssa erillistä
sovelluskohtaista sopimusta, jonka ehdot ohittavat nämä käyttöehdot, ovat ristiriidassa niiden
kanssa tai laajentavat tai rajoittavat niitä. Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjän täytyy
noudattaa kaikkia palvelujen yhteydessä esitettyjä ja voimassa olevissa paikallisissa laeissa ja
määräyksissä säädettyjä käytäntöjä tai vaatimuksia.

Rajoitettu käyttöoikeus
Näiden käyttöehtojen kautta Otis myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan,
henkilökohtaisen ja rajoitetun oikeuden käyttää palveluja ja niiden lisämateriaaleja
henkilökohtaisessa tietojenkäsittelylaitteessaan tai muulla sovitulla tavalla. Tämä valtuutus ei
siirrä palvelujen tai lisämateriaalien omistusoikeutta, ja valtuutusta koskevat seuraavat
rajoitukset: (1) käyttäjä ei saa väärinkäyttää mitään immateriaaliomaisuutta, ja hänen tulee
noudattaa tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia; (2) käyttäjä ei saa muokata palveluja
millään tavalla eikä toisintaa tai julkisesti näyttää, esittää tai jaella palveluja tai lisämateriaaleja
tai käyttää niitä muulla tavalla mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen, ellei tästä ole
erikseen kirjallisesti sovittu; (3) käyttäjä ei saa dekompiloida, murtaa, purkaa tai
takaisinmallintaa palvelujen, sisältötiedostojen tai muiden teosten lähdekoodia tai yrittää
päästä siihen käsiksi muulla tavalla; (4) käyttäjä ei saa jaella, julkaista, vuokrata, lainata, siirtää,
alilisensoida, paljastaa tai muulla tavalla antaa palveluja kolmannen osapuolen käyttöön; ja (5)
käyttäjä ei saa muokata palveluja tai niiden osia eikä luoda niistä johdannaistöitä.

Oikeuksien ja omistusoikeuden pidättäminen
Otis tai sen toimittajat omistavat kaikki palveluihin ja lisämateriaaleihin liittyvät oikeudet, kaikki
immateriaalioikeudet mukaan lukien, ja pidättävät kaikki palveluihin ja lisämateriaaleihin
liittyvät oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet ja kaikki sellaiset oikeudet, joita ei ole
nimenomaisesti myönnetty käyttäjälle. Palvelut ja tämän sivuston koko sisältö nauttivat
tekijänoikeuslain sekä muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja sopimusten suojaa.

Vastuuvapautus
Otisin verkkosivustossa ja yhteisöpalvelusivuilla esitetyt tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi.
Otisin verkkosivustojen ja yhteisöpalvelusivustojen sisältö tarjotaan "sellaisenaan", eikä se
edusta tätä sivustoa tai sen sisältöä eikä myönnä minkäänlaisia takuita tämän sivuston tai sen

sisällön suhteen. Otis ei myönnä mitään tällaisia nimenomaisia tai implisiittisiä takuita, mukaan
lukien mutta niihin rajoittumatta takuu kauppakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn
tarkoitukseen. Otis ei myöskään takaa tämän sivuston kautta käytettävissä olevien tietojen
tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta.

Muutokset
Palvelujen sisältö voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Otis pidättää oikeuden muuttaa näitä
käyttöehtoja milloin tahansa. Otisin tekemät muutokset, muokkaukset, lisäykset ja poistot
tulevat voimaan heti, kun niistä on ilmoitettu tai ne on julkaistu. Otis voi lopettaa, muuttaa,
pidättää tai poistaa käytöstä milloin tahansa mitä palvelujen osia tahansa, verkkosivuston
toimintojen käytettävyys mukaan lukien. Otis voi myös asettaa rajoituksia tietyille toiminnoille
ja palveluille tai rajoittaa pääsyä sivuston osiin ilman erillistä ilmoitusta tai vastuuvelvollisuutta.

Hyperlinkit
Jotkin palvelujen kautta tarjottavat linkit voivat käynnistää Internet-sivustoja, jotka eivät ole
Otisin hallinnassa. Otis tarjoaa nämä ulkopuoliset linkit vain palvelujensa käyttäjien avuksi, eikä
minkään tällaisen linkin tarjoaminen merkitse Otisin hyväksyntää kyseiselle sivustolle tai
millekään sen sisältämälle tai tarjoamalle sisällölle, tuotteelle tai palvelulle. Otis ei myönnä
mitään takuita tällaisissa sivustoissa olevan sisällön, kuten alilinkkien, käytettävyydelle.
Kun käyttäjä rekisteröityy jonkin tähän sivustoon linkitetyn osapuolen palveluun tai tilaa tai
ostaa tuotteita tai palveluja tällaiselta osapuolelta, hän solmii sopimuksen kyseisen kolmannen
osapuolen kanssa, ei Otisin kanssa. Tällaisissa tapauksissa käyttäjän tulee tarkistaa ja ymmärtää
tällaisen kolmannen osapuolen julkaisemat ehdot ja tietosuojakäytäntö ennen
rekisteröitymistä, tilausta tai ostoa. Otisin käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö eivät koske näitä
kolmansien osapuolien sivustoja muuten kuin tässä asiakirjassa nimenomaisesti määritetyssä
laajuudessa. Otis on sitoutunut julkaisemaan linkkejä vain yrityksiin, jotka suhtautuvat
tietosuojaan vakavasti. Emme kuitenkaan voi hallita sitä, millä tavalla nämä osapuolet käyttävät
tai keräävät tietoja tai harjoittavat liiketoimintaa.
Kun käyttäjä siirtyy linkin kautta toisen osapuolen sivustoon, tämä toinen osapuoli voi käyttää
evästeitä tai muita tekniikoita kerätäkseen tietoja käyttäjästä, eivätkä Otisin yleisen
tietosuojakäytännön ehdot ole voimassa.

Lähetykset
Lähettämällä Otisille sähköpostitse tai muulla tavalla tietoja ja materiaalia, kuten palautetta,
kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia, ideoita, kuvia tai tiedostoja, käyttäjä takaa, että tällaisen
materiaalin omistaja on nimenomaisesti myöntänyt Otisille pysyvän, peruuttamattoman, eiyksinomaisen oikeuden tällaisen materiaalin ja sen osien käyttöön, toisintamiseen,
muokkaamiseen, mukauttamiseen, julkaisemiseen, kääntämiseen ja jakeluun kaikkialla

maailmassa sekä tällaisen materiaalin sisällyttämiseen toisiin teoksiin käyttämällä tunnettua tai
tulevaisuudessa kehitettävää muotoa, mediaa tai teknologiaa, Otis.comin käyttäjän
tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Vastuunrajoitus
OTIS TAI MIKÄÄN SEN TYTÄRYHTIÖISTÄ, SISARYHTIÖISTÄ, TYÖNTEKIJÖISTÄ, ALIHANKKIJOISTA,
TOIMITTAJISTA TAI MUISTA EDUSTAJISTA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA
(SUORISTA, EPÄSUORISTA, RANKAISEVISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI MUISTA
VAHINGOISTA), JOTKA AIHEUTUVAT PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI NIIHIN LIITTYEN, ELLEI TOISIN
OLE NIMENOMAISESTI KIRJALLISESTI SOVITTU TÄSSÄ KÄSITELTÄVIEN PALVELUJEN OSTOA
KOSKEVASSA ERILLISESSÄ KIRJALLISESSA SOPIMUKSESSA. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS KATTAA
VASTUUN MENETETYISTÄ TUOTOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOJEN TAI
DATAN MENETTÄMISESTÄ, TIETOMURROISTA, GOODWILL-ARVON MENETYKSESTÄ JA
OMAISUUDEN MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOITTUMISESTA SEKÄ KOLMANSIEN OSAPUOLIEN
TEKEMÄT VAATEET, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN TAI JONKIN
LINKITETYN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, KOPIOINNISTA TAI NÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN LIITTYEN,
RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO OTISILLE ILMOITETTU TAI ONKO OTIS TIENNYT TAI OLISIKO SEN
PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISESTA MAHDOLLISUUDESTA. KÄYTTÄJÄN TÄYTYY MYÖS PUOLUSTAA
OTISIA, SEN TYTÄRYHTIÖITÄ, SISARYHTIÖITÄ, TYÖNTEKIJÖITÄ, ALIHANKKIJOITA JA MUITA
EDUSTAJIA KAIKKIA SELLAISIA VAATEITA VASTAAN, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN SIVUSTON
KÄYTÖSTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN VASTAISESTI TAI JONKIN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN
OIKEUKSIA KOSKEVAN LAIN TAI SÄÄNNÖKSEN RIKKOMISESTA, JA KORVATA TÄLLAISIIN
VAATEISIIN LIITTYVÄT KULUT.

Takuunrajoitus
PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN VIKOINEEN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. OTIS JA SEN
TYTÄRYHTIÖT, SISARYHTIÖT, TYÖNTEKIJÄT, ALIHANKKIJAT, TOIMITTAJAT JA MUUT EDUSTAJAT
KIISTÄVÄT TÄTEN KAIKKI MUUT TAKUUT JA EHDOT, SEKÄ NIMENOMAISET ETTÄ IMPLISIITTISET
TAI LAKISÄÄTEISET, MUKAAN LUKIEN KAIKKI IMPLISIITTISET TAKUUT, VELVOLLISUUDET TAI
EHDOT KAUPPAKELPOISUUDELLE TAI SOVELTUVUUDELLE TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
PALVELUIHIN LIITTYEN EI MYÖSKÄÄN MYÖNNETÄ MITÄÄN TAKUUTA TAI EHTOA
OMISTUSOIKEUDELLE, RAUHALLISELLE HALLINNALLE, RAUHALLISELLE OMISTUKSELLE,
KUVAUKSEN MUKAISUUDELLE TAI OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDELLE, VIRUSTEN TAI
VIRHEIDEN PUUTTUMISELLE TAI VASTAUSTEN TAI TULOSTEN TARKKUUDELLE TAI
TÄYDELLISYYDELLE. OTIS JA SEN TYTÄRYHTIÖT, SISARYHTIÖT, TYÖNTEKIJÄT, ALIHANKKIJAT,
TOIMITTAJAT JA MUUT EDUSTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ PALVELUJEN TOIMINTA ON
KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIAT KORJATAAN. KÄYTTÄJÄ
VASTAA ITSE PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA RISKEISTÄ.

Mobiilisovellusten palveluntarjoajien
edellyttämät erityisehdot.
















Applen mobiililaitteiden käyttäjät
Hyväksyminen: Käyttäjä hyväksyy, että nämä käyttöehdot koskevat vain käyttäjän ja
Otisin välistä sopimusta, ei käyttäjän ja Applen välistä sopimusta. Lisenssinantaja, ei Apple, on
yksin vastuussa lisensoidusta sovelluksesta ja sen sisällöstä.
Käyttöoikeuden laajuus: Käyttäjä hyväksyy, että lisensoidulle sovellukselle näiden
ehtojen mukaisesti myönnetty käyttöoikeus on rajoitettu, ei-siirrettävä oikeus käyttää
sovellusta missä tahansa käyttäjän omistamassa tai hänen hallinnassaan olevassa iPhone- tai
iPod touch -laitteessa App Storen palveluehtoihin sisältyvien käyttösääntöjen sallimalla tavalla.
Ylläpito ja tuki: Lisenssinantaja on yksin vastuussa sovelluksen ylläpito- ja tukipalvelujen
tarjoamisesta käyttöehtojen mukaisesti tai voimassa olevan lain edellyttämällä tavalla. Käyttäjä
ymmärtää, että Applella ei ole mitään velvoitetta tarjota ylläpito- tai tukipalveluja sovellukseen
liittyen.
Takuu: Lisenssinantaja on yksin vastuussa kaikista tuotetakuista (sekä nimenomaisista
että laista johtuvista takuista) tässä määritetyssä laajuudessa, jos niitä ei ole nimenomaisesti
kiistetty. Jos sovellus ei pysty täyttämään minkään soveltuvan takuun ehtoja, voit ilmoittaa
Applelle, joka hyvittää sinulle sovelluksen mahdollisen ostohinnan. Lain sallimissa puitteissa
Applella ei ole mitään muuta takuuvelvoitetta sovelluksen suhteen, ja lisenssinantaja on yksin
vastuussa kaikista muista vaateista, menetyksistä, vastuista, vahingoista, kustannuksista ja
kuluista, jotka liittyvät mikään takuuvelvollisuuden noudattamatta jättämiseen, tässä
asiakirjassa määritetyssä laajuudessa.
Tuotetta koskevat vaateet: Käyttäjä ymmärtää, että Apple ei ole vastuussa mistään
sovellukseen tai sen hallintaan tai käyttöön liittyvistä vaateista, mukaan lukien näihin
kuitenkaan rajoittumatta (i) tuotevastuuvaatimukset; (ii) vaateet, jotka liittyvät sovelluksen
kyvyttömyyteen täyttää jonkin voimassa olevan lain tai määräyksen vaatimukset; ja (iii)
kuluttajansuojalain tai muun vastaavan lain perustella esitetyt vaateet.
Immateriaalioikeudet: Käyttäjä ymmärtää, että jos jokin kolmas osapuoli väittää
sovelluksen tai sen hallussapidon tai käytön rikkovan immateriaalioikeuksiaan, lisenssinantaja,
ei Apple, on yksin vastuussa tällaisen väitteen tutkinnasta, siltä puolustautumisesta, sen
sopimisesta tai sen hylkäämisestä, ellei tässä asiakirjassa ole kiistetty tällaista vastuuta.
Lakien noudattaminen: Käyttäjä takaa, että (i) hänen sijaintimaansa ei ole Yhdysvaltain
hallituksen asettamassa kauppasulussa eikä Yhdysvaltain hallitus ole määrittänyt sijaintimaata
terroristeja tukevaksi maaksi; ja (ii) käyttäjää ei ole mainittu missään Yhdysvaltain hallituksen
kiellettyjä kumppaneita koskevassa luettelossa.
Kolmannen osapuolen edunsaaja: Lisenssinantaja ja käyttäjä hyväksyvät sen, että Apple
ja Applen tytäryhtiöt ovat näiden käyttöehtojen kolmannen osapuolen edunsaajia ja että
käyttäjän hyväksyessä nämä käyttöehdot Applella on oikeus (ja sen otaksutaan hyväksyneen
tämän oikeuden) toimeenpanna nämä käyttöehdot kolmannen osapuolen edunsaajana.

Sovellettava laki

Palvelujen sisältöön ja käyttöön sovelletaan Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion lakeja
mahdollisia ristiriitaisia lain periaatteita tai sääntöjä lukuun ottamatta.
Nämä käyttöehdot on laadittu sekä englanniksi että suomeksi. Jos kieliversioiden välillä on
ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on voimassa ja sitoo kaikkia osapuolia.

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

