Wstęp
OTIS WORLDWIDE CORPORATION oraz jej spółki zależne (zwane dalej łącznie „OTIS”) oferuje
szeroką gamę usług cyfrowych za pośrednictwem swoich produktów, możliwości usług
konserwacyjnych, witryn internetowych, aplikacji i stron mediów społecznościowych („Usługi”).
Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie w zakresie, w jakim Użytkownik nie zawarł
ze spółką Otis odrębnej umowy dotyczącej aplikacji, zawierającej warunki zastępujące,
rozszerzające lub ograniczające niniejsze Warunki użytkowania bądź z nimi sprzeczne. Oprócz
niniejszych Warunków użytkowania Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich
zasad i wymogów udostępnionych Użytkownikowi w związku z Usługami, a także wszelkich
obowiązujących lokalnych przepisów i regulacji.

Ograniczona licencja
Za pośrednictwem niniejszych Warunków użytkowania Otis udziela Użytkownikowi
niewyłącznego, nieprzenoszalnego, osobistego, ograniczonego prawa dostępu do materiałów
towarzyszących oraz prawa do korzystania z nich na osobistym urządzeniu komputerowym
Użytkownika lub w inny uzgodniony sposób. Niniejsza autoryzacja nie stanowi przeniesienia
tytułu własności do Usług i materiałów towarzyszących oraz podlega następującym
ograniczeniom: (1) Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać w nieuprawniony sposób ani
sprzeniewierzać żadnej własności intelektualnej, Użytkownik będzie też respektować prawa
autorskie i inne noty dotyczące praw własności; (2) Użytkownik nie może w żaden sposób
modyfikować Usług ani też odtwarzać, publicznie wyświetlać, wykonywać lub dystrybuować
Usług lub materiałów towarzyszących bądź w inny sposób je wykorzystać w dowolnych celach
publicznych lub handlowych, o ile wyraźnie nie uzgodniono tego na piśmie w odrębnym
dokumencie; (3) Użytkownik nie może dekompilować, odczytywać, dezasemblować ani
odtwarzać kodu źródłowego Usług oraz plików z treściami lub innych dzieł ani podejmować
innych prób uzyskania dostępu do tego kodu źródłowego; (4) Użytkownik nie może
dystrybuować, publikować, wypożyczać, wydzierżawiać, wynajmować, transferować,
podlicencjonować, ujawniać ani w inny sposób udostępniać Usług żadnym osobom trzecim;
oraz (5) Użytkownik nie może modyfikować Usług ani tworzyć na ich podstawie dzieł
pochodnych, w całości ani w części.

Zastrzeżenie praw i własności
Spółka Otis lub jej dostawcy są właścicielami wszelkich praw i tytułów własności, w tym
wszelkich praw własności intelektualnej, do Usług i materiałów towarzyszących, oraz udziałów
w nich, a także zastrzegają sobie wszelkie prawa i tytuły własności, w tym wszelkie prawa
własności intelektualnej, do Usług i materiałów towarzyszących, oraz udziały w nich, włączając
w to wszelkie prawa, których nie udzielono Użytkownikowi wyraźnie. Usługi oraz cała zawartość
witryn internetowych są chronione prawami autorskimi oraz innymi przepisami i traktatami o
ochronie własności intelektualnej.

Zastrzeżenie
Informacje prezentowane w witrynie internetowej Otis oraz w witrynach mediów
społecznościowych są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych. Otis dostarcza treści do
witryn i serwisów społecznościowych w postaci, „w jakiej się znajdują” (as is) i nie składa
żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do tych witryn i ich
zawartości. Otis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich oświadczeń i
gwarancji, wyrażonych jednoznacznie ani dorozumianych, w tym w szczególności gwarancji
przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Ponadto Otis nie oświadcza ani nie
gwarantuje, że informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny są dokładne, kompletne i
aktualne.

Zmiany
Treści zawarte w Usługach mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Otis zastrzega sobie prawo
do zmiany lub zmodyfikowania niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie.
Takie zmiany, modyfikacje, dodatki lub usunięcia wchodzą w życie niezwłocznie w chwili
powiadomienia o nich lub ich opublikowania. Otis może wypowiedzieć, zmienić, zawiesić lub
wycofać dowolny aspekt Usług, w tym dostępność dowolnych funkcji witryny, w dowolnym
momencie. Otis może również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje i usługi lub ograniczyć
Użytkownikowi dostęp do pewnych części witryny bez powiadomienia i ponoszenia
odpowiedzialności.

Hiperłącza
Pewne łącza udostępniane w ramach Usług mogą prowadzić do witryn internetowych
pozostających poza kontrolą Otis. Otis udostępnia te zewnętrzne łącza użytkownikom Usług
wyłącznie dla ich wygody i udostępnienie żadnego takiego łącza nie oznacza wspierania przez
Otis danej witryny lub jakichkolwiek zawartych w niej lub oferowanych przez nią treści,
produktów lub usług. W związku z tym Otis nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela
żadnych gwarancji dotyczących dostępności jakichkolwiek treści, w tym łączy, zamieszczonych
w tych witrynach.
Rejestrując się w celu skorzystania z produktów lub usług dowolnego podmiotu zewnętrznego,
do którego witryny prowadzą łącza z tej witryny, bądź zamawiając lub kupując dane produkty
lub usługi, Użytkownik zawiera umowę z tym podmiotem zewnętrznym, a nie ze spółką Otis. W
takich przypadkach Użytkownik powinien przed dokonaniem rejestracji, zamówienia lub zakupu
przejrzeć i zrozumieć zasady i warunki opublikowane przez dany podmiot zewnętrzny, a także
jego politykę prywatności. W takich wypadkach, poza warunkami wyraźnie określonymi w
niniejszym dokumencie, polityka prywatności oraz warunki użytkowania określone przez Otis w
niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do witryn takich podmiotów zewnętrznych. Otis
zamieszcza w swoich zasobach łącza do witryn firm, które dbają o ochronę prywatności z równą
starannością, jak Otis. Nie możemy jednak kontrolować ani nie kontrolujemy sposobu, w jaki te
podmioty wykorzystują lub gromadzą informacje oraz prowadzą swoją działalność biznesową.

Jeśli Użytkownik zamierza skorzystać z łącza prowadzącego do witryny innego podmiotu,
powinien mieć świadomość, że ta firma może korzystać z plików cookie lub innych środków
umożliwiających gromadzenie informacji o Użytkowniku i że w takich przypadkach nie mają
zastosowania warunki Globalnej polityki prywatności spółki Otis.

Przesyłanie informacji
Przesyłając spółce Otis informacje lub materiały, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym
w szczególności opinie, pytania, uwagi, sugestie, pomysły, materiały graficzne lub pliki
komputerowe dowolnego typu, Użytkownik niniejszym wyraźnie udziela lub gwarantuje, że
właściciel tych materiałów wyraźnie udzielił spółce Otis wolnego od opłat, bezterminowego,
nieodwoływalnego, niewyłącznego prawa (połączonego z licencją) do wykorzystywania,
odtwarzania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia i dystrybuowania
takich materiałów (w całości lub w części) na całym świecie, a także do włączania ich do innych
dzieł w dowolnej formie, na dowolnych nośnikach i w dowolnej technologii znanej obecnie lub
opracowanej w przyszłości, zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności użytkowników
zamieszczonym w witrynie Otis.com.

Ograniczenie odpowiedzialności
W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA OTIS ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH I
STOWARZYSZONYCH, JAK RÓWNIEŻ ŻADEN Z JEJ PRACOWNIKÓW, WYKONAWCÓW,
DOSTAWCÓW LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
SZKODY (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, MORALNE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB INNE)
WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG, O ILE WYRAŹNIE NIE
UZGODNIONO INACZEJ NA PIŚMIE LUB ZGODNIE Z ODRĘBNĄ PISEMNĄ UMOWĄ DOTYCZĄCĄ
ZAKUPU PRZEZ UŻYTKOWNIKA USŁUG BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO DOKUMENTU.
NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
UTRACONE ZYSKI, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATĘ INFORMACJI LUB DANYCH,
NARUSZENIE ZABEZPIECZEŃ DANYCH LUB UTRATĘ REPUTACJI, UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE
MIENIA ORAZ WSZELKIE ROSZCZENIA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYNIKAJĄCE Z
KORZYSTANIA, KOPIOWANIA LUB WYŚWIETLANI NINIEJSZEJ WITRYNY LUB JEJ TREŚCI BĄDŹ
DOWOLNEJ POWIĄZANEJ ŁĄCZEM WITRYNY INTERNETOWEJ LUB ZWIĄZANE Z TAKIMI
DZIAŁANIAMI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPÓŁKA OTIS ZOSTAŁA POWIADOMIONA, WIEDZIAŁA
LUB POWINNA BYŁA WIEDZIEĆ O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI. PONADTO UŻYTKOWNIK PRZEJMIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BĘDZIE CHRONIĆ SPÓŁKĘ OTIS ORAZ JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I
STOWARZYSZONE, PRACOWNIKÓW, WYKONAWCÓW I INNYCH PRZEDSTAWICIELI PRZED
WSZELKIMI ROSZCZENIAMI I KOSZTAMI WYNIKŁYMI Z KORZYSTANIA LUB W ZWIĄZKU Z
KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TEJ WITRYNY W SPOSÓB NARUSZAJĄCY WARUNKI
NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NARUSZENIEM JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW LUB REGULACJI
DOTYCZĄCYCH PRAW PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

Zastrzeżenie dotyczące gwarancji
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIANE W
POSTACI, „W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJĄ” (AS IS), ZE WSZYSTKIMI BŁĘDAMI. SPÓŁKA OTIS ORAZ JEJ
PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE, PRACOWNICY, WYKONAWCY, DOSTAWCY I INNI
PRZEDSTAWICIELE NINIEJSZYM ODRZUCAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I WARUNKI,
WYRAŻONE WPROST, DOROZUMIANE LUB WYMAGANE USTAWOWO, W TYM WSZELKIE
DOROZUMIANE GWARANCJE, OBOWIĄZKI I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO W ODNIESIENIU DO USŁUG NIE ISTNIEJĄ
ŻADNE GWARANCJE ANI WARUNKI DOTYCZĄCE TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO
KORZYSTANIA, NIEZAKŁÓCONEGO POSIADANIA, ZGODNOŚCI Z OPISEM LUB NIENARUSZANIA
PRAW OSÓB TRZECICH, BRAKU WIRUSÓW I BŁĘDÓW W OPROGRAMOWANIU ORAZ
DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI ODPOWIEDZI LUB WYNIKÓW. SPÓŁKA OTIS ORAZ JEJ
PODMIOTY ZALEŻNE I STOWARZYSZONE, PRACOWNICY, WYKONAWCY, DOSTAWCY I INNI
PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW
ORAZ ŻE EWENTUALNE DEFEKTY ZOSTANĄ SKORYGOWANE. WSZELKIE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z
KORZYSTANIA Z USŁUG PONOSI UŻYTKOWNIK.

Szczególne postanowienia wymagane przez
dostawców usług dotyczących aplikacji
mobilnych.








Użytkownicy komputerowych urządzeń mobilnych Apple
Potwierdzenie: Użytkownik potwierdza, że niniejsze Warunki korzystania stanowią
porozumienie zawierane wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a spółką Otis, a nie spółką Apple.
To Licencjodawca, a nie spółka Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Licencjonowaną
aplikację i jej zawartość.
Zakres licencji: Użytkownik potwierdza, że licencja na Licencjonowaną aplikację
udzielona w niniejszym dokumencie jest ograniczoną, nieprzenoszalną licencją na używanie
Aplikacji na dowolnym urządzeniu iPhone lub iPod touch, które Użytkownik posiada lub nad
którym sprawuje kontrolę, w sposób, na jaki pozwalają Zasady użytkowania określone w
Warunkach świadczenia usług zamieszczonych w App Store.
Konserwacja i pomoc techniczna: Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za
świadczenie wszelkich usług konserwacji i pomocy technicznej do Aplikacji w sposób określony
w Warunkach użytkowania lub jak tego wymaga obowiązujące prawo. Użytkownik potwierdza,
że Apple nie ma obowiązku świadczenia żadnych usług konserwacji i pomocy technicznej do
Aplikacji.
Gwarancja: Licencjodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje
dotyczące produktu, wyrażone jednoznacznie lub implikowane przez prawo, w zakresie
podanym w niniejszym dokumencie i nieobjętym wyraźnymi wyłączeniami. W przypadku braku
zgodności Aplikacji z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją Użytkownik może powiadomić o tym
fakcie spółkę Apple, która zwróci Użytkownikowi kwotę zapłaconą ewentualnie za Aplikację. W









maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Apple nie będzie mieć
żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji i obsługa wszelkich innych
roszczeń, strat, zobowiązań, szkód, kosztów lub wydatków wynikających z niedotrzymania
warunków jakiejkolwiek gwarancji będzie leżeć wyłącznie w gestii Licencjodawcy, w zakresie
określonym w niniejszym dokumencie.
Roszczenia dotyczące produktu: Użytkownik potwierdza, że spółka Apple nie ponosi
odpowiedzialności za obsługę żadnych roszczeń związanych z Aplikacją lub z posiadaniem i/lub
używaniem Aplikacji przez użytkownika końcowego, w tym w szczególności: (i) roszczeń
związanych z odpowiedzialnością za produkt; (ii) wszelkich roszczeń wynikających z
niespełniania przez Aplikację jakiegokolwiek wymogu prawnego lub regulacyjnego; oraz (iii)
roszczeń wynikających z przepisów o ochronie konsumenta lub podobnych.
Prawa własności intelektualnej: Użytkownik potwierdza, że w przypadku roszczenia
jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego związanego z tym, że Aplikacja lub fakt posiadania i
sposób użytkowania Aplikacji naruszają prawa własności intelektualnej podmiotu
zewnętrznego, to Licencjodawca, a nie Apple, będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za
przeprowadzenie dochodzenia w sprawie każdego takiego roszczenia w związku z naruszeniem
praw własności intelektualnej, obronę przed nim oraz dokonanie rozliczenia i wypłaty
ewentualnego odszkodowania, w zakresie w jakim nie wyłączono odpowiedzialności za te
roszczenia w niniejszym dokumencie.
Zgodność z przepisami: Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie przebywa w kraju
objętym embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub uznanym przez rząd
Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm”; oraz że (ii) nie został wpisany przez rząd
Stanów Zjednoczonych na żadną listę podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami.
Beneficjent zewnętrzny: Licencjodawca i Użytkownik przyjmują do wiadomości i
akceptują fakt, że spółka Apple i jej spółki zależne są beneficjentami zewnętrznymi niniejszych
Warunków użytkowania i że po zaakceptowaniu przez Użytkownika zasad i warunków
zamieszczonych w niniejszych Warunkach użytkowania spółka Apple będzie mieć prawo (i
zostanie uznane, że zaakceptowała to prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków
użytkowania wobec Użytkownika jako ich beneficjent zewnętrzny.

Prawo właściwe
Prawem właściwym dla zarządzania treściami i sposobem korzystania z Usług są przepisy stanu
Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, z wyłączeniem mocy obowiązujących
przepisów kolizyjnych.
Niniejsze Warunki użytkowania zostały w opracowane w języku angielskim i polskim. W
przypadku jakichkolwiek niezgodności zastosowanie będzie mieć wersja angielska, która będzie
wiążąca dla stron.

Kontakt ze spółką Otis
Otis Elevator Company
1 Carrier Place
Farmington CT 06034

Attn: Office of the General Counsel
860-674-3000

