Εισαγωγή
Η OTIS WORLDWIDE CORPORATION, συμπεριλαμβανομένων τυχόν θυγατρικών της (στο εξής
αναφέρονται στο παρόν ως «OTIS»), προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών μέσω
των προϊόντων της, των δυνατοτήτων των υπηρεσιών συντήρησης, των ιστότοπων, των
εφαρμογών και των σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης («Υπηρεσίες»). ΕΦΟΣΟΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
OTIS. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.
Αυτοί οι Όροι χρήσης θα υπερισχύουν, εφόσον δεν έχετε άλλως συνάψει συμφωνία για
συγκεκριμένη εφαρμογή με την Otis, η οποία περιλαμβάνει όρους που αντικαθιστούν,
αντικρούουν, επεκτείνουν ή περιορίζουν τους παρόντες Όρους χρήσης. Εκτός από τους
παρόντες Όρους χρήσης, θα συμμορφώνεστε με πολιτικές ή απαιτήσεις που έχουν
ενδεχομένως τεθεί στη διάθεσή σας σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες και όλους τους ισχύοντες
τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Περιορισμένη άδεια χρήσης
Μέσω των παρόντων Όρων χρήσης, η Otis σάς παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό, μη
μεταβιβάσιμο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης στις Υπηρεσίες και τα σχετικά
υλικά στον προσωπικό σας υπολογιστή ή όπως άλλως συμφωνήθηκε επ' αυτού, καθώς και
δικαίωμα χρήσης των εν λόγω Υπηρεσιών και των σχετικών υλικών. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί
μεταβίβαση τίτλου στις Υπηρεσίες ή τα σχετικά υλικά και υπόκειται στους ακόλουθους
περιορισμούς: (1) Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εσφαλμένα ή να καταχραστείτε
οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία και πρέπει να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα και τις
λοιπές δηλώσεις κατοχύρωσης ιδιοκτησίας. (2) Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Υπηρεσιών
με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή η δημόσια προβολή τους, η εκτέλεση, η διανομή
ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση των Υπηρεσιών και των σχετικών υλικών για
οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν έχει προηγηθεί έγγραφη ειδική
συμφωνία. (3) Δεν επιτρέπεται η αντίστροφη μεταγλώττιση, η αποκρυπτογράφηση, η
αποσυναρμολόγηση και η αποσυμπίληση του πηγαίου κώδικα των Υπηρεσιών ή άλλων
αρχείων περιεχομένου ή η με άλλον τρόπο απόπειρα πρόσβασης σε αυτά και άλλες τυχόν
εργασίες. (4) Δεν επιτρέπεται η διανομή, η δημοσίευση, η μίσθωση, ο δανεισμός, η
μεταβίβαση, η παραχώρηση άδειας χρήσης, η αποκάλυψη ή η με άλλον τρόπο παροχή των
Υπηρεσιών σε τρίτους. (5) Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η δημιουργία παράγωγων έργων
της Υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει.

Επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος και
ιδιοκτησίας
Η Otis ή οι προμηθευτές της κατέχουν όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα,
συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των Υπηρεσιών και

των σχετικών υλικών και επιφυλάσσονται παντός δικαιώματος, τίτλου και συμφέροντος,
συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των Υπηρεσιών και
των σχετικών υλικών και συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων που δεν σας έχουν
χορηγηθεί ρητώς. Οι Υπηρεσίες και όλα τα περιεχόμενα αυτής της τοποθεσίας προστατεύονται
από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποποίηση
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους ιστότοπους και στις τοποθεσίες κοινωνικής
δικτύωσης της Otis είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Otis παρέχει περιεχόμενο στους
ιστότοπους και στις τοποθεσίες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης "ως έχει" και δεν υποβάλλει
παρατηρήσεις ή δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους όσον αφορά τον εν λόγω
ιστότοπο ή το περιεχόμενό του. Η Otis αποποιείται όλων των εν λόγω παρατηρήσεων και
εγγυήσεων, ρητών ή υποδηλούμενων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων
εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, δεν δηλώνει ή
εγγυάται ότι οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του ιστότοπου είναι
ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες.

Τροποποιήσεις
Το περιεχόμενο των Υπηρεσιών υπόκειται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Η Otis
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει του παρόντες Όρους χρήσης ανά πάσα
στιγμή. Αυτές οι αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές ισχύουν αμέσως μετά την
ανακοίνωση ή τη δημοσίευσή τους. Η Otis δύναται να λήξει, να μεταβάλει, να αναστείλει ή να
διακόψει οποιαδήποτε μορφή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας
οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών ενός ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή. Η Otis μπορεί επίσης να
επιβάλει περιορισμούς σε ορισμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες ή να περιορίσει την
πρόσβασή σας σε μέρη του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη.

Υπερσύνδεσμοι
Ορισμένοι σύνδεσμοι που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών ενδέχεται να ανακατευθύνουν σε
ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την Otis. Η Otis παρέχει αυτούς τους εξωτερικούς
συνδέσμους αποκλειστικά για λόγους εξυπηρέτησης στους χρήστες της Υπηρεσίας και η
παροχή οποιουδήποτε τέτοιου συνδέσμου δεν αποτελεί έγκριση της Otis για τον εν λόγω
ιστότοπο ή τα περιεχόμενα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται ή προσφέρονται
μέσω αυτού. Ως εκ τούτου, η Otis δεν υποβάλλει παρατηρήσεις ή δεν παρέχει εγγυήσεις
σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των
δευτερευόντων συνδέσμων που απαντώνται σε αυτούς τους ιστότοπους.
Κατά την εγγραφή, την παραγγελία ή την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε
μέρος που συνδέεται με αυτήν την τοποθεσία, θα συνάψετε συμφωνία με το εν λόγω τρίτο
μέρος και όχι με την Otis. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οφείλετε να εξετάσετε και να κατανοήσετε

τους όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύονται από το εν λόγω τρίτο μέρος και την
πολιτική απορρήτου του πριν από την εγγραφή, την παραγγελία ή την αγορά. Εκτός εάν και
στο βαθμό που δηλώνεται ρητώς στο παρόν, η πολιτική απορρήτου και οι όροι χρήσης που
δηλώνει η Otis στο παρόν δεν θα ισχύουν για τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών. Η Otis
δεσμεύεται ότι συνδέεται με εταιρείες που μοιράζονται τις ανησυχίες μας για την προστασία
του ιδιωτικού απορρήτου. Ωστόσο, δεν μπορούμε και δεν ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο
τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν ή συλλέγουν πληροφορίες ή διεκπεραιώνουν τις επιχειρηματικές
τους δραστηριότητες.
Όταν συνδέεστε στην τοποθεσία άλλου μέρους, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι εταιρείες
ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies ή άλλα μέσα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με
εσάς και ότι οι όροι της Παγκόσμιας πολιτικής απορρήτου της Otis (Otis Global Privacy Policy)
δεν ισχύουν.

Υποβολή πληροφοριών
Με την υποβολή πληροφοριών και υλικού στην Otis, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
είτε με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ανατροφοδότησης, ερωτήσεων,
σχολίων, προτάσεων, ιδεών, γραφικών ή ηλεκτρονικών αρχείων οποιασδήποτε μορφής,
χορηγείτε ή εγγυάστε ρητώς ότι ο κάτοχος του εν λόγω υλικού έχει παραχωρήσει ρητώς στην
Otis ένα ατελές, διαρκές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και μια άδεια χρήσης,
αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του εν
λόγω υλικού (εν όλω ή εν μέρει) σε παγκόσμιο επίπεδο και ενσωμάτωσης σε άλλα έργα υπό
οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι επί του παρόντος γνωστά ή θα
αναπτυχθούν στο μέλλον, στο πλαίσιο της Δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου χρήστη
της Otis.com.

Περιορισμός ευθύνης
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η OTIS Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ, ΤΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΜΕΣΕΣ,
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΛΛΩΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ
ΣΑΣ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΦΘΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ Η
OTIS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΓΝΩΡΙΖΕ Ή ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΤΕ ΤΗΝ OTIS, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ή ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΝΟΜΩΝ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ.

Αποποίηση εγγυήσεων
ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ
ΕΧΟΥΝ» ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ. H OTIS KAI OI ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ,
ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ Ή
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΔΗΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΙΤΛΟΥ,
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ, ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΩΝ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΉΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. H OTIS KAI OI
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ
ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Ειδικές διατάξεις που απαιτούνται από τους
παρόχους υπηρεσιών εφαρμογών κινητής
τηλεφωνίας.






Χρήστες κινητών συσκευών της Apple
Αναγνώριση: Αναγνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι χρήσης συνάπτονται αποκλειστικά
ανάμεσα σε εσάς και την Otis, αλλά όχι με την Apple. Ο δικαιοπάροχος, όχι η Apple, είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αδειοδοτημένη εφαρμογή και το περιεχόμενό της.
Πεδίο εφαρμογής της άδειας χρήσης: Αναγνωρίζετε ότι η άδεια χρήσης που
εκχωρείται με το παρόν για την αδειοδοτημένη εφαρμογή είναι περιορισμένη μη
μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της εφαρμογής σε οποιαδήποτε συσκευή iPhone ή iPod touch που
έχετε στην κατοχή σας ή υπό τον έλεγχό σας και σύμφωνα με τους Κανόνες χρήσης που
ορίζονται στους Όρους παροχής υπηρεσιών του App Store.
Συντήρηση και υποστήριξη: Ο δικαιοπάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης όσον αφορά την εφαρμογή,
όπως ορίζεται στους Όρους χρήσης ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Αναγνωρίζετε ότι η Apple δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες
συντήρησης και υποστήριξης αναφορικά με την εφαρμογή.











Εγγύηση: Ο δικαιοπάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε εγγύηση
προϊόντος, ρητή ή υποδηλούμενη από τον νόμο, στον βαθμό που προσδιορίζεται στο παρόν
και δεν αποκηρύσσεται ουσιαστικά. Σε περίπτωση αποτυχίας της εφαρμογής να συμμορφωθεί
με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, δύνασθε να ειδοποιήσετε την Apple και η Apple θα σας
επιστρέψει την τιμή αγοράς της εφαρμογής, εάν ισχύει. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης όσον
αφορά την εφαρμογή και τυχόν άλλες αξιώσεις, απώλειες, υποχρεώσεις, ζημίες, έξοδα ή
δαπάνες που αποδίδονται σε οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε
εγγύηση θα υπόκεινται στην αποκλειστική ευθύνη του δικαιοπάροχου στον βαθμό που
προσδιορίζεται στο παρόν.
Αξιώσεις προϊόντος: Αναγνωρίζετε ότι η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για την
αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αξιώσεων σχετικά με την εφαρμογή ή την από μέρους του
τελικού χρήστη κατοχή ή/και χρήση αυτής της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων: (i) αξιώσεων ευθύνης προϊόντων, (ii) οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η εφαρμογή δεν
συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση, και (iii) αξιώσεων
που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών ή από ανάλογη
νομοθεσία.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση που
οποιοδήποτε τρίτο μέρος ισχυριστεί ότι η εφαρμογή ή η από μέρους σας κατοχή και χρήση της
εφαρμογής παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του τρίτου μέρους, ο
δικαιοπάροχος, και όχι η Apple, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έρευνα, την
υπεράσπιση, τον διακανονισμό και την απαλλαγή από οποιαδήποτε αξίωση για παραβίαση
πνευματικής ιδιοκτησίας, στον βαθμό που δεν αποκηρύσσεται άλλως στο παρόν.
Νομική συμμόρφωση: Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που
υπόκειται σε αποκλεισμό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή που έχει χαρακτηριστεί από την
κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που «υποστηρίζει την τρομοκρατία», και (ii) δεν
συμπεριλαμβάνεστε σε κανέναν κατάλογο απαγορευμένων ή περιορισμένων συμβαλλόμενων
μερών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Δικαιούχος τρίτου μέρους: Ο δικαιοπάροχος και εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε
ότι η Apple, και οι συνδεόμενες εταιρείες της Apple, είναι δικαιούχοι τρίτου μέρους των
παρόντων όρων χρήσης και ότι, με την από μέρους σας αποδοχή των όρων και των
προϋποθέσεων των παρόντων Όρων χρήσης, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται
ότι έχει αποδεχθεί το δικαίωμα) να επιβάλλει τους παρόντες όρους χρήσης ως δικαιούχος
τρίτου μέρους.

Ισχύουσα νομοθεσία
Οι νόμοι της πολιτείας της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διέπουν το
περιεχόμενο και τη χρήση των Υπηρεσιών, χωρίς να καθιστούν εφαρμοστέα οποιαδήποτε από
τις αρχές ή τους κανόνες σύγκρουσης νόμων.
Οι παρόντες Όροι χρήσης έχουν συνταχθεί τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά. Σε
περίπτωση αντιφάσεων, η αγγλική έκδοση ισχύει και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη.

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

