Innledning
OTIS WORLDWIDE CORPORATION, inkludert dets datterselskaper (heretter referert til som
«OTIS»), tilbyr et bredt utvalg av digitalt aktiverte tjenester gjennom våre produkter,
vedlikeholdstjenester, nettsteder, programmer og sider for sosiale medier (våre «Tjenester»).
Disse vilkårene for bruk skal gjelde så fremt du ellers ikke har inngått en spesifikk avtale med
Otis som omfatter vilkår som overstyrer, strider mot, utvider eller begrenser disse vilkårene for
bruk. I tillegg til disse vilkårene for bruk skal du følge alle retningslinjer eller krav i forbindelse
med Tjenestene og alle gjeldende lokale lover og forskrifter.

Begrenset lisens
Gjennom disse vilkårene for bruk gir Otis deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig,
begrenset rett til tilgang og bruk av Tjenestene og vedleggsmaterialet på din personlige
databehandlingsenhet eller som ellers avtalt. Denne autorisasjonen er ikke en overføring av
tittel til Tjenestene eller vedleggsmaterialet og er underlagt følgende restriksjoner: (1) Du må
ikke misbruke noen immateriell rettighet, og du skal respektere opphavsrettigheter og andre
proprietære merknader; (2) du må ikke endre Tjenestene på noen måte eller reprodusere eller
offentliggjøre, utføre eller distribuere eller på annen måte bruke Tjenestene eller
vedleggsmaterialet til offentlig eller kommersiell bruk, med mindre det er spesifikt avtalt
skriftlig; (3) du må ikke dekompilere, dechiffrere, demontere, foreta omvendt utvikling av eller
på annen måte forsøke å få tilgang til kildekoden til Tjenestene eller innholdsfilen eller annet
arbeid; (4) du må ikke distribuere, publisere, leie, lease, låne, overføre, viderelisensiere, avsløre
eller på annen måte levere Tjenestene til noen tredjepart; og (5) du kan ikke endre eller
opprette avledede verk av Tjenesten, helt eller delvis.

Reservasjon av rettigheter og eierskap
Otis eller dets leverandører eier alle rettigheter, tittel og interesse, inkludert alle immaterielle
rettigheter, i og til Tjenestene og vedleggsmaterialet og forbeholder seg alle rettigheter, tittel
og interesse, inkludert alle immaterielle rettigheter, i og til Tjenestene og vedleggsmaterialet og
inkludert alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg. Tjenestene og alt innhold på dette
nettstedet er beskyttet av opphavsrett og andre lover og traktater om immaterielle rettigheter.

Fraskrivelse
Informasjon som presenteres på et Otis-nettsted og sosiale medier, er kun til
informasjonsformål. Otis gir innhold til nettsteder og nettsider for sosiale medier på en "som
er"-basis og gir ingen garantier av noe slag med hensyn til dette nettstedet eller innholdet. Otis
frasier seg alle slike garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til,
garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Otis representerer eller garanterer
heller ikke at informasjonen som er tilgjengelig via dette nettstedet, er nøyaktig, fullstendig
eller oppdatert.

Endringer
Innholdet i Tjenestene kan endres uten varsel. Otis forbeholder seg retten til å endre disse
vilkårene for bruk når som helst. Slike endringer, modifikasjoner, tillegg eller slettinger skal tre i
kraft umiddelbart etter melding eller publisering av disse. Otis kan når som helst avslutte,
endre, suspendere eller avbryte alle aspekter av Tjenestene, inkludert tilgjengeligheten av
funksjoner på et nettsted. Otis kan også legge begrensninger på bestemte funksjoner og
tjenester eller begrense din tilgang til deler av nettstedet uten varsel eller ansvar.

Hyperkoblinger
Enkelte koblinger levert gjennom Tjenestene kan åpne nettsteder som ikke er under kontroll av
Otis. Otis tilbyr disse eksterne koblingene utelukkende som en bekvemmelighet for sine
tjenestebrukere, og slike koblinger er ikke en anbefaling fra Otis av dette nettstedet eller noe av
innholdet, produktene eller tjenestene som finnes eller tilbys der. Følgelig gir Otis ingen
garantier for tilgjengeligheten av eller innholdet, inkludert underkoblinger, som finnes på disse
nettstedene.
Når du registrerer deg for, bestiller eller kjøper produkter eller tjenester fra en hvilken som
helst part som er knyttet til dette nettstedet, inngår du en avtale med denne tredjeparten, ikke
med Otis. I disse tilfellene bør du gjennomgå og forstå vilkårene fastsatt av en slik tredjepart og
personvernreglene før du registrerer deg for, bestiller eller kjøper. Med unntak av og i den grad
det er spesifikt angitt her, gjelder ikke personvernreglene og bruksvilkårene for Otis på disse
tredjepartsnettstedene. Otis er forpliktet til å koble til selskaper som deler våre
personvernbekymringer. Vi kan imidlertid ikke og styrer ikke hvordan disse partene bruker eller
samler inn informasjon eller driver virksomhet.
Når du kobler til en annen parts nettsted, bør du være oppmerksom på at disse selskapene kan
bruke informasjonskapsler eller andre metoder for å samle inn opplysninger om deg, og at
vilkårene i Otis' globale personvernpolicy ikke gjelder.

Innsendinger
Ved å sende inn informasjon og materialer til Otis, enten via e-post eller på andre måter,
inkludert, men ikke begrenset til, tilbakemeldinger, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer,
grafikk eller datamaskinfiler av noe slag, gir du uttrykkelig Otis en royaltyfri, evigvarende,
ugjenkallelig, ikke-eksklusiv rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse,
publisere, oversette og distribuere slikt materiell (helt eller delvis) over hele verden og å
inkorporere det i andre verk i en hvilken som helst form, media eller teknologi som er kjent i
dag eller som utvikles på et senere tidspunkt, underlagt Otis.com-erklæringen om personvern
for brukere.

Ansvarsbegrensning
OTIS ELLER NOEN AV DETS DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ANSATTE,
OPPDRAGSTAKERE, LEVERANDØRER ELLER ANDRE REPRESENTANTER SKAL IKKE UNDER NOEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN SKADER (ENTEN DIREKTE, INDIREKTE,
STRAFFESKADER, SPESIELLE, FØLGESMESSIGE ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR FRA ELLER I
FORBINDELSE MED BRUKEN AV TJENESTENE, MED MINDRE DETTE ER UTTRYKKELIG AVTALT
SKRIFTLIG OG I HENHOLD TIL EN SEPARAT, SKRIFTLIG KONTRAKT VEDRØRENDE DITT KJØP AV
TJENESTENE UNDER AVTALEN. DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN INKLUDERER ANSVAR FOR
TAPT FORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV INFORMASJON ELLER DATA, DATABRUDD ELLER
TAP AV GOODWILL, TAP AV ELLER SKADE PÅ EIENDOM OG KRAV FREMSATT AV TREDJEPARTER
SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUK, KOPIERING ELLER VISNING AV
DENNE NETTSIDEN ELLER INNHOLDET ELLER ET KOBLET NETTSTED, UANSETT OM OTIS VAR
INFORMERT OM, KJENTE TIL ELLER BURDE HA KJENT TIL MULIGHETEN FOR DETTE. I TILLEGG
SKAL DU HOLDE OTIS, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, DATTERSELSKAPER, ANSATTE,
OPPDRAGSTAKERE OG ANDRE REPRESENTER SKADESLØS MOT ALLE KRAV OG UTGIFTER SOM
OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET I STRID
MOT DENNE AVTALEN ELLER BRUDD FRA DIN SIDE PÅ LOVER ELLER FORSKRIFTER VEDRØRENDE
RETTIGHETENE TIL TREDJEPARTER.

Garantifraskrivelse
TJENESTENE LEVERES "SOM DE ER" MED ALLE FEIL I HENHOLD TIL RELEVANTE BESTEMMELSER.
OTIS OG DETS DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ANSATTE, OPPDRAGSTAKERE,
LEVERANDØRER OG ANDRE REPRESENTER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE ANDRE GARANTIER
OG BETINGELSER, DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER LOVPÅLAGTE, INKLUDERT ALLE
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, FORPLIKTELSER ELLER ANVENDELIGHET FOR BESTEMT FORMÅL.
DET GIS HELLER INGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR TITTEL, UFORSTYRRET BRUK,
UFORSTYRRET BESITTELSE, SAMSVAR MED BESKRIVELSE ELLER IKKE-KRENKELSE, VIRUS ELLER
FEIL, NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV SVAR ELLER RESULTATER MED HENSYN TIL
TJENESTENE. OTIS OG DETS DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, ANSATTE,
OPPDRAGSTAKERE, LEVERANDØRER OG ANDRE REPRESENTER GARANTERER IKKE AT DRIFTEN
AV TJENESTENE VIL VÆRE UTEN AVBRUDD ELLER FEIL ELLER AT FEIL VIL BLI KORRIGERT. DU
BÆRER ALL RISIKO KNYTTET TIL BRUKEN AV TJENESTENE.

Spesifikke bestemmelser som kreves av
mobilappleverandører.


Brukere av Apple-mobilenheter
Bekreftelse: Du erkjenner at disse vilkårene for bruk er inngått mellom deg og Otis, ikke
med Apple. Lisensgiver, ikke Apple, er alene ansvarlig for det lisensierte programmet og
innholdet i det.















Omfanget av lisensen: Du anerkjenner at lisensen som er gitt her for det lisensierte
programmet, er en begrenset, ikke-overførbar lisens for å bruke programmet på en iPhoneeller iPod touch-enhet som du eier eller kontrollerer, og som tillatt i bruksreglene fastsatt i
bruksvilkårene for App Store.
Vedlikehold og støtte: Lisensgiver er alene ansvarlig for å gi vedlikeholds- og
støttetjenester for programmet, som angitt i vilkårene for bruk, eller i henhold til gjeldende lov.
Du erkjenner at Apple ikke har noen forpliktelser om å levere vedlikeholds- og støttetjenester
for programmet.
Garanti: Lisensgiver er alene ansvarlig for produktgarantier, uttrykte eller
underforståtte ved lov, i den utstrekning som er identifisert her og ikke er uttrykkelig
fraskrevet. Dersom programmet på noen måte ikke samsvarer med gjeldende garanti, kan du
melde fra til Apple, så vil Apple tilbakebetale det du eventuelt har betalt for programmet. I den
grad gjeldende lover tillater det, har Apple ingen garantiforpliktelser overhodet i forbindelse
med programmet, og andre krav, tap, erstatningsansvar, skader, kostnader eller utgifter som
skyldes manglende overholdelse av garanti, er utelukkende lisensgiverens ansvar i den
utstrekning som er fastsatt her.
Produktkrav: Du erkjenner at Apple ikke er ansvarlig for å løse eventuelle krav knyttet til
programmet eller sluttbrukerens besittelse og/eller bruk av programmet, inkludert, men ikke
begrenset til: (i) krav om produkterstatning; (ii) påstander om at programmet ikke samsvarer
med gjeldende juridiske eller regulatoriske krav; og (iii) krav som oppstår under forbrukerrett
eller lignende lover.
Immaterielle rettigheter:: Du erkjenner at hvis en tredjepart hevder at programmet
eller din besittelse og bruk av programmet krenker tredjemanns immaterielle rettigheter, er
lisensgiver, ikke Apple, alene ansvarlig for etterforskning, forsvar, og oppgjør av enhver slik
overtredelse av immaterielle rettigheter i den utstrekning det ikke på annen måte blir
fraskrevet her.
Juridisk samsvar: Du garanterer at (i) du ikke befinner deg i et land som er underlagt
handelsblokade av amerikanske myndigheter eller som har blitt utpekt som
"terroriststøttende" land; og (ii) du ikke er oppført på amerikanske myndigheters liste over
forbudte eller begrensede parter.
Tredjeparts mottaker: Lisensgiver og du erkjenner og aksepterer at Apple og Apples
datterselskaper er tredjeparts mottakerne av disse vilkårene for bruk, og at Apple, etter at du
har akseptert vilkårene for bruk, har rett (og skal anses å ha akseptert retten) til å håndheve
disse vilkårene for bruk mot deg som tredjeparts mottaker.

Gjeldende lov
Lovene i staten New York i USA skal regulere innholdet og bruken av Tjenestene, uten hensyn til
prinsipper om lovkonflikt.
Disse vilkårene for bruk er utarbeidet både på engelsk og norsk. Ved inkonsekvens skal den
engelske versjonen være gjeldende og bindende for partene.

Kontakt Otis

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

