Bevezetés
Az OTIS WORLDWIDE CORPORATION, beleértve minden leányvállalatát (a továbbiakban „OTIS”)
digitális funkciókat biztosító szolgáltatások széles választékát kínálja termékei, karbantartási
szervizszolgáltatásai, weboldalai, alkalmazásai és közösségi oldalai révén (a „Szolgáltatások”).
SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET.
KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET.
Ezek a Használati Feltételek irányadók abban az esetben, amennyiben Ön nem kötött egy
alkalmazásspecifikus megállapodást az Otis vállalattal, amely olyan feltételeket tartalmaz,
amelyek felülbírálják, bővítik, korlátozzák a Használati feltételeket, vagy ellentmondanak
azoknak. Jelen Használati Feltételeken túl Önre kötelező érvényű bármilyen irányelv vagy
követelmény, amelyről a Szolgáltatások kapcsán tájékoztatták Önt, illetve minden vonatkozó
helyi törvény és szabályozás.

Korlátozott licenc
Jelen Használati Feltételek értelmében az Otis nem kizárólagos, nem átruházható, személyes és
korlátozott jogosultságot ad Önnek a Szolgálatatások és a kapcsolódó anyagok használatára
személyes számítógépes eszközén vagy más megállapodott módon. Ez a felhatalmazás nem
minősül a Szolgáltatások vagy a kapcsolódó anyagok átruházásának, és a következő
korlátozások érvényesek rá: (1) nem élhet vissza szellemi tulajdonnal vagy kezelhet helytelen
módon semmilyen szellemi tulajdont, illetve tiszteletben kell tartania a szerzői jogokat és más
tulajdonjogra vonatkozó figyelmeztetéseket; (2) semmilyen módon nem módosíthatja a
szolgáltatásokat, illetve nem reprodukálhatja vagy jelenítheti meg, adhatja elő nyilvánosan
terjesztheti vagy használhatja más módon a szolgálatásokat vagy a kísérőanyagokat bármilyen
nyilvános vagy kereskedelmi célból, hacsak erről külön írásos megállapodás nem készült (3) tilos
a Szolgáltatások, bármilyen tartalomfájl vagy másmilyen munka dekompilálása, visszafordítása,
visszafejtése, illetve a forráskód elérésére irányuló bármilyen más kísérlet; (4) Ön nem jogosult
a Szolgáltatások terjesztésére, publikálására, kölcsönzésére, lízingbe adására, átruházásra,
továbblicencelésére, közzétételére, vagy más módú átadására harmadik félnek; és (5) Ön
részben vagy egészben sem módosíthatja a Szolgáltatást, vagy hozhat létre származtatott
munkát abból.

Jogok és tulajdonjog fenntartása
Az Otis és beszállítói birtokolnak minden jogot, jogosultságot, beleértve minden szellemi
tulajdonhoz fűződő jogot a Szolgáltatásban és a kísérőanyagokban és azokkal kapcsolatosan, és
fenntartanak minden jogot, jogosultságot, beleértve minden szellemi tulajdonhoz fűződő jogot
a Szolgáltatások és a kísérőanyagok tekintetében, beleértve minden jogot, amely nem lett
kifejezetten Önre ruházva. A Szolgáltatást és az oldal minden tartalmát szerzői jog és más
szellemi tulajdonra vonatkozó jogok és egyezmények védik.

Jogi nyilatkozat
Az Otis weboldalán és közösségi oldalakon megjelenő információk kizárólag tájékoztatásul
szolgálnak. Az Otis a weboldalak és közösségi oldalak tartalmait „jelenlegi formájukban” teszi
elérhetővé, és nem tesz semmilyen nyilatkozatot vagy vállal garanciát az oldallal vagy annak
tartalmával kapcsolatosan. Az Otis kizár minden vállalást vagy szavatosságot, legyenek azok
kifejezettek vagy vélelmezettek, beleértve, de nem kizárólagosan a kereskedelmi
értékesíthetőséggel vagy valamilyen célra megfeleléssel kapcsolatos szavatosságokat.
Mindemellett a vállalat nem állítja vagy szavatolja, hogy az ezen az oldalon elérhető
információk pontosak, teljesek vagy naprakészek.

Módosítások
A Szolgáltatás tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. Az Otis fenntartja a jogit arra, hogy
jelen Használati Feltételeket bármikor módosítsa. Az ilyen változások, módosítások,
kiegészítések vagy törlések azonnal érvénybe lépnek az azokkal kapcsolatos értesítést, illetve
közzétételt követően. Az Otis bármikor lezárhatja, módosíthatja, felfüggesztheti vagy
megszüntetheti a Szolgáltatás bármelyik részét beleértve a funkciók elérhetőségét a
weboldalon. Az Otis értesítés vagy felelősség nélkül korlátozhat egyes funkciókat, illetve
korlátozhatja az Ön, az oldal egyes részeire vonatkozó elérését.

Hiperhivatkozások
A Szolgáltatásokon keresztül elérhető egyes hivatkozások olyan internetes oldalakat indíthatnak
el, amelyek nem az Otis felügyelete alatt állnak. Az Otis ezeket a hivatkozásokat kizárólagosan a
Szolgáltatás felhasználóinak kényelme érdekében teszi elérhetővé, és ezen hivatkozások
semelyike nem minősül az Otis ajánlásának az oldal vagy az azon található vagy felajánlott
tartalom, termékek vagy szolgáltatások tekintetében. Ennek megfelelően az Otis nem tesz
semmilyen nyilatkozatot illetve nem vállal semmilyen garanciát ezen oldalak vagy az azokon
található tartalmak, beleértve a származtatott hivatkozásokat elérhetőségével kapcsolatosan.
Amikor termékekre regisztrál, illetve termékeket rendel vagy vásárol bármely féltől, amelyre ez
az oldal hivatkozik, azzal harmadik féllel, és nem az Otisszal lép szerződéses viszonyba. Ezekben
az esetben a regisztrációt, megrendelést vagy vásárlást megelőzően tekintse át és értelmezze a
harmadik fél által közzétett használati feltételeket és adatvédelmi irányelveket. Az itt
kifejezetten meghatározottak szerint és azok mértékén túl, az adatvédelmi irányelvek és az itt
közzétett használati feltételek nem vonatkoznak ezen külső felekre. Az Otis elkötelezett célja,
hogy olyan vállalatokkal működjön együtt, amelyek osztják az adatvédelemmel kapcsolatos
álláspontunkat. Ugyanakkor nincs befolyásunk arra, hogy ezek a felek, hogyan használják fel
vagy gyűjtik az adatokat, illetve hogyan üzemeltetik vállalkozásukat.
Ne feledje, hogy amikor egy hivatkozáson keresztül egy másik fél oldalára ugrik, lehetséges,
hogy ezek a vállalatok sütiket vagy más módszereket használnak arra, hogy információt

gyűjtsenek Önről, és hogy az Otis Globális adatvédelmi irányelveinek rendelkezése nem
érvényesek rájuk.

Beküldések
Amikor Ön információkat és anyagokat küld be az Otis számára e-mailben vagy más módon,
beleértve, de nem kizárólagosan visszajelzéseket, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat,
ötleteket, grafikákat vagy bármilyen típusú számítógépes fájlokat, azzal Ön kifejezetten kijelenti
és garantálja, hogy ezen anyagok tulajdonosa kifejezett és jogdíjmentes jogosultságot és
licencet biztosít az Otis számára ezen anyagok (részben vagy egészben történő) felhasználására,
reprodukálására, módosítására, adaptálására, publikálására, lefordítására és terjesztésére
világszerte, illetve azok befoglalására más munkákba bármilyen már ismert vagy a jövőben
kifejlesztett formátum, média vagy technológia alkalmazásával, az Otis.com adatvédelmi
nyilatkozatának megfelelően.

Felelősség korlátozása
AZ OTIS VAGY BÁRMELY LEÁNYVÁLLALATA, PARTNERE, MUNKAVÁLLALÓI, ALVÁLLALKOZÓI,
BESZÁLLÍTÓI ÉS MÁS KÉPVISELŐI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK SEMMILYEN
SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL KÖVETKEZŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÁRÉRT (LEGYEN AZ
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐJOGI, KÖVETKEZMÉNYES VAGY EGYÉB), HACSAK EZZEL
KAPCSOLATOSAN NEM KÉSZÜL KIFEJEZETT ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁS, ÉS AZ NEM KÖVETKEZIK
EGY KÜLÖNÁLLÓ ÍRÁSOS SZERZŐDÉSBŐL AZ ITT EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK MEGVÁSÁRLÁSA
TEKINTETÉBEN. JELEN FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS KITERJED AZ ELVESZTETT NYERESÉGRE, ÜZLETI
TEVÉKENYSÉG MEGSZAKADÁSÁRA, INFORMÁCIÓ- VAGY ADATVESZTÉSRE, ADATOK
KISZIVÁRGÁSÁRA, JÓINDULAT ELVESZTÉSÉRE, TULAJDON ELVESZTÉSÉRE VAGY KÁROSODÁSÁRA,
ILLETVE BÁRMILYEN, HARMADIK FÉL ÁLTAL TÁMASZTOTT IGÉNYRE AZ OLDAL, ANNAK
TARTALMAI ÉS A HIVATKOZOTT WEBOLDALAK HASZNÁLATA, MÁSOLÁSA VAGY MEGJELENÍTÉSE
TEKINTETÉBEN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ OTIST TÁJÉKOZTATTÁK-E, TUDOTT-E VAGY
TUDNIA KELLETT-E ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. MINDEMELLETT ÖN KÁRTALANÍTJA ÉS MEGVÉDI AZ
OTIST, KAPCSOLT VÁLLALATAIT, LEÁNYVÁLLALATAIT, MUNKAVÁLLALÓIT, ALVÁLLALKOZÓIT ÉS
MÁS KÉPVISELŐIT MINDEN IGÉNY ÉS KIADÁS TEKINTETÉBEN, AMELYEK AMIATT VAGY AZZAL
KAPCSOLATOSAN KÖVETKEZNEK BE, HOGY ÖN ÚGY HASZNÁLJA EZT AZ OLDALT, HOGY
MEGSZEGI JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, ILLETVE BÁRMILYEN TÖRVÉNYT VAGY
SZABÁLYOZÁST, ILLETVE HARMADIK FELEK JOGAIT.

Garanciákkal kapcsolatos nyilatkozat
A SZOLGÁLTATÁSOKAT A TÖRVÉNYEK ÁLTAL MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG JELEN
FORMÁJUKBAN, HIBÁIKKAL EGYÜTT NYÚJTJUK. AZ OITS ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT
VÁLLALATAI, MUNKVÁLLALÓI, ALVÁLLALKOZÓI, BESZÁLLÍTÓI ÉS MÁS KÉPVISELŐI EZENNEL
KIZÁRNAK MINDEN MÁS KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT ÉS
FELTÉTELT, BELEÉRTVE MINDEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, KÖTELEZETTSÉGET VAGY

FELTÉTELT A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, VAGY ADOTT CÉLRA MEGFELELÉS
TEKINTETÉBEN. MINDEMELLETT NEM LÉTEZIK SEMMILYEN GARANCIA VAGY NYILATKOZAT A
ZÖKKENŐMENTES HASZNÁLAT, ZÖKKENŐMENTES MŰKÖDÉS, MEGFELELÉS A LEÍRÁSNAK
ILLETVE VAGY JOGSÉRTÉS ELKERÜLÉSE, VÍRUS- ÉS HIBAMENTESSÉG, EREDMÉNYEK VAGY
VÁLASZOK PONTOSSÁGA ÉS HIÁNYTALANSÁGA TEKINTETÉBEN A SZOLGÁLTATÁSOKKAL
KAPCSOLATOSAN. AZ OTIS ÉS LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALATAI, MUNKAVÁLLALÓI,
ALVÁLLALKOZÓI, BESZÁLLÍTÓI ÉS MÁS KÉPVISELŐI NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A SZOLGÁLTATÁS
MŰKÖDÉSE MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI VAGY HIBAMENTES LESZ, ILLETVE, HOGY BÁRMILYEN HIBA
JAVÍTVA LESZ ABBAN. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MINDEN KOCKÁZATOT
ÖN VISEL.

A mobilalkalmazás szolgáltatói által
megkövetelt specifikus rendelkezések.












Az Apple mobileszközeinek felhasználói
Nyilatkozat: Ön tudomásul veszi, hogy jelen Használati feltételek csak Ön és az Otis
között érvényesek, és az Apple-re nem vonatkoznak. A licencelt alkalmazásért és annak
tartalmáért a kizárólag licencelő – és nem az Apple – felelős.
A licenc hatálya: Ön tudomásul veszi, hogy a licencelt alkalmazáshoz itt biztosított licenc
egy korlátozott, nem átruházható licenc az alkalmazás használatára vonatkozóan bármely
iPhone vagy iPod touch készüléken, amely az Ön tulajdonában vagy kezelésében van, és olyan
módon, ahogy azt az App Store szolgáltatási feltételeiben használati szabályok engedélyezik.
Karbantartás és támogatás: A licencelő csak a Használati feltételekben meghatározott,
illetve a törvények és jogszabályok által megkövetelt mértékben felelős bármilyen karbantartási
vagy támogatási szolgáltatások nyújtásáért az alkalmazással kapcsolatosan. Ön tudomásul veszi,
hogy az Apple-nek semmilyen kötelezettsége nincsen arra vonatkozóan, hogy karbantartási
vagy támogatási szolgáltatásokat nyújtson az alkalmazáshoz.
Garancia: Kizárólagosan a licencelő felelős minden termékgaranciáért, legyenek azok
kifejezettek vagy a törvények által meghatározottak az itt meghatározott mértékig, illetve, ha
nincs kizárva. Amennyiben az alkalmazás nem felel meg valamely vonatkozó garanciának, Ön
értesítheti az Apple-t, és az Apple visszatéríti Önnek az alkalmazás vételárát, ha van ilyen. A
vonatkozó törvények által maximálisan megengedett mértékig az Apple semmilyen garanciális
kötelezettséget nem vállal az alkalmazással kapcsolatosan, és minden egyéb, igény, veszteség,
kár, költség vagy kiadás, ami a garanciának való megfelelés bármilyen elmulasztásából ered a
licencelő kizárólagos felelőssége az itt meghatározottak szerint.
Termékkel kapcsolatos igények: Ön tudomásul veszi, hogy az Apple nem felelős
bármilyen az alkalmazáshoz, a végfelhasználó az alkalmazás birtoklásához és /vagy
használatához kapcsolódó igényeivel kapcsolatosan, beleértve, de nem kizárólagosan: (i)
termékfelelősséggel kapcsolatos igények; (ii) bármilyen igény azzal kapcsolatosan, hogy az
alkalmazás nem felel meg valamilyen vonatkozó jogi vagy szabályozói követelménynek; és (iii)
fogyasztóvédelmi vagy hasonló jogszabályok alapján támasztott igények.
Szellemi tulajdonjogok: Ön tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha bármely
harmadik fél azt állítja, hogy az alkalmazás vagy az alkalmazás Ön általi birtoklása vagy





használata megsérti a nevezett harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, a licencelő – és
nem az Apple felelős – kizárólagosan az ilyen szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos
vizsgálat, védelem, megállapodás és felmentés tekintetében, az itt egyéb módon nem kizárt
mértékben.
Jogi megfelelés: Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik,
amely az Egyesült Államok kormányzatának embargója alá esik, vagy amelyet az Egyesült
Államok kormánya „terrorizmust támogató” országnak minősített; és (ii) nem szerepel az
Amerikai Egyesült Államok kormányának egytelen tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó
listáján sem.
Kedvezményezett külső felek: A licencbeadó és Ön is tudomásul veszik, és elfogadják,
hogy az Apple és Apple leányvállalatai jelen Használati Feltételek külső kedvezményezettjei, és
a Használati feltételek rendelkezéseinek is felételeinek elfogadása esetén az Apple jogosult (és
úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta ezt a jogosultságot) arra, hogy érvényesítse jelen Használati
feltételeket Önnel szemben, mint külső kedvezményezett.

Joghatóság
A Szolgáltatás tartalma és használata tekintetében az Amerikai Egyesült Államok New York
államának törvényei az irányadók, anélkül, hogy helyt adnának bármilyen kollízióval kapcsolatos
elvnek vagy szabálynak.
Jelen Használati feltételek angol és magyar nyelven is elkészültek. Eltérés esetén az angol
változat érvényes és kötelező hatályú a felekre nézve.
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