Úvod
Spoločnosť OTIS WORLDWIDE CORPORATION vrátane akýchkoľvek jej dcérskych spoločností
(ďalej len „OTIS“) ponúka široké spektrum digitálnych služieb prostredníctvom našich
produktov, spôsobilostí v oblasti služieb údržby, webových lokalít, aplikácií a stránok na
sociálnych sieťach (naše „služby“).
Tieto podmienky používania platia, ak ste so spoločnosťou Otis neuzatvorili žiadnu zmluvu
vzťahujúcu sa na konkrétnu aplikáciu, ktorej podmienky nahrádzajú tieto podmienky
používania, sú s nimi v rozpore alebo ich rozširujú či obmedzujú. Okrem týchto podmienok
používania sa budete riadiť všetkými politikami alebo požiadavkami, ktoré budete mať k
dispozícii v spojitosti so službami, ako aj všetkými platnými miestnymi zákonmi a predpismi.

Obmedzená licencia
Spoločnosť Otis vám prostredníctvom týchto podmienok používania udeľuje nevýhradné,
neprevoditeľné, osobné a obmedzené právo na prístup a používanie služieb a sprievodných
materiálov na vašom osobnom počítačovom zariadení alebo v súlade s inou dohodou. Toto
oprávnenie nepredstavuje prevod práva na služby alebo sprievodné materiály a vzťahujú sa naň
nasledujúce obmedzenia: (1) žiadne duševné vlastníctvo nesmiete zneužiť ani použiť na iný účel
a budete rešpektovať autorské práva a iné oznámenia o vlastníckych právach; (2) ak to nie je
výslovne dohodnuté v samostatnej písomnosti, služby nesmiete nijakým spôsobom upravovať a
služby ani sprievodné materiály nesmiete reprodukovať či verejne vystavovať, vykonávať, šíriť
alebo používať iným spôsobom na verejný alebo komerčný účel; (3) zdrojový kód služieb ani
žiadny obsahový súbor alebo iné dielo nesmiete dekompilovať, dekódovať, rozoberať,
vykonávať na ňom spätné inžinierstvo ani sa pokúšať k nim získať prístup iným spôsobom; (4)
služby nesmiete šíriť, publikovať, prenajímať, poskytovať na lízing, požičiavať, prevádzať,
poskytovať na ne vedľajšie licencie, sprístupňovať ich alebo ich inak poskytovať tretej strane a
(5) služby nesmiete upravovať ani z nich vytvárať odvodené diela, či už ako celok alebo z nejakej
ich časti.

Výhrada práv a vlastníctva
Spoločnosť Otis alebo jej dodávatelia sú vlastníkmi všetkých práv, nárokov a záujmov vrátane
všetkých práv duševného vlastníctva, ktoré spočívajú v službách a sprievodných materiáloch
alebo k nim prináležia, a vyhradzujú si všetky práva, nároky a záujmy vrátane všetkých práv
duševného vlastníctva, ktoré spočívajú v službách a sprievodných materiáloch alebo s nimi
súvisia, vrátane všetkých práv, ktoré vám neboli výslovne udelené. Tieto služby a celý obsah
tejto lokality sú chránené autorským právom a inými zákonmi a zmluvami o duševnom
vlastníctve.

Odmietnutie zodpovednosti

Informácie uvedené na webovej lokalite spoločnosti Otis a sociálnych sieťach slúžia len na
informačné účely. Spoločnosť Otis poskytuje obsah na webových lokalitách a sociálnych sieťach
„tak, ako je“ a vo vzťahu k tejto lokalite alebo jej obsahu neposkytuje žiadne vyhlásenia ani
záruky. Spoločnosť Otis všetky takéto vyhlásenia a záruky, či už výslovné alebo mlčky
predpokladané, odmieta, okrem iného odmieta aj záruky obchodovateľnosti a vhodnosti na
konkrétny účel. Okrem toho nevyhlasuje a nezaručuje, že informácie dostupné prostredníctvom
tejto lokality sú presné, úplné alebo aktuálne.

Zmeny
Obsah služieb sa môže meniť bez oznámenia. Spoločnosť Otis si vyhradzuje právo tieto
podmienky používania kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Takéto zmeny, úpravy, dodatky alebo
vyňatia nadobudnú účinnosť okamžite po ich oznámení alebo zverejnení. Spoločnosť Otis môže
kedykoľvek zrušiť, zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť nejakú stránku služieb vrátane dostupnosti
funkcií webovej lokality. Spoločnosť Otis môže navyše bez oznámenia alebo zodpovednosti určiť
obmedzenia týkajúce sa konkrétnych funkcií a služieb alebo obmedziť váš prístup na lokalitu.

Hypertextové odkazy
Po kliknutí na niektoré odkazy poskytnuté prostredníctvom služieb sa môžu otvoriť internetové
stránky, na ktoré spoločnosť Otis nemá dosah. Spoločnosť Otis tieto odkazy poskytuje výlučne
kvôli pohodliu používateľov svojich služieb a poskytnutie takéhoto odkazu neznamená, že
spoločnosť Otis danú lokalitu alebo jej obsah, produkty alebo služby, ktoré sú na nej uvedené
alebo ponúkané, podporuje. Vzhľadom na to neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce
sa dostupnosti takýchto lokalít alebo ich obsahu vrátane pododkazov.
Keď budete vykonávať registráciu alebo si objednávať alebo kupovať produkty alebo služby od
subjektu, ktorý je prepojený na túto lokalitu, uzatvoríte dohodu s danou treťou stranou, nie so
spoločnosťou Otis. V takýchto prípadoch by ste si pred registráciou, objednávkou alebo
nákupom mali preštudovať a pochopiť podmienky, ktoré takáto tretia strana zverejnila, ako aj
jej zásady ochrany osobných údajov. Okrem toho, ako to je výslovne uvedené v týchto
podmienkach, sa zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania, ktoré tu uvádza
spoločnosť Otis, nebudú vzťahovať na lokality takýchto tretích strán. Snahou spoločnosti Otis je
vytvárať prepojenia so spoločnosťami, ktorým rovnako ako nám záleží na ochrane osobných
údajov. Nemôžeme však mať a ani nemáme pod kontrolou spôsob, akým tieto strany používajú
alebo získavajú informácie alebo vykonávajú svoju činnosť.
Keď kliknete na odkaz na lokalitu inej strany, mali by ste si uvedomovať, že takéto spoločnosti
môžu používať súbory cookies alebo iné prostriedky na to, aby o vás získavali informácie, a že
podmienky globálnych zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Otis nebudú v takýchto
prípadoch platiť.

Poskytovanie informácií
Poskytnutím informácií a materiálov spoločnosti Otis, či už e-mailom alebo iným spôsobom,
okrem iného aj spätnej väzby, otázok, pripomienok, návrhov, nápadov, grafických alebo
počítačových súborov akéhokoľvek typu výslovne uvádzate a zaručujete, že vlastník takéhoto
materiálu výslovne udelil spoločnosti Otis bezplatné, doživotné, neodvolateľné a nevýhradné
právo a licenciu na používanie, reprodukovanie, upravovanie, prispôsobovanie, publikovanie,
prekladanie a distribuovanie takéhoto materiálu (ako celku alebo jeho časti) na celom svete a
na jeho zahrnutie do iných diel v akejkoľvek forme, na akomkoľvek médiu alebo technológii,
ktorá je známa v súčasnosti alebo bude vyvinutá v budúcnosti, s prihliadnutím na vyhlásenie o
ochrane osobných údajov používateľov na lokalite Otis.com.

Obmedzenie zodpovednosti
AK TO NIE JE VÝSLOVNE PÍSOMNE DOHODNUTÉ A NA ZÁKLADE SAMOSTATNEJ PÍSOMNEJ
ZMLUVY O VAŠOM ZAKÚPENÍ SLUŽIEB, KTORÉ SA PREDPOKLADÁ V TÝCHTO PODMIENKACH,
NEZODPOVEDÁ SPOLOČNOSŤ OTIS ANI ŽIADNA Z JEJ DCÉRSKYCH A PRIDRUŽENÝCH
SPOLOČNOSTÍ, ŽIADNY Z JEJ ZAMESTNANCOV, ZHOTOVITEĽOV, DODÁVATEĽOV ALEBO INÝCH
ZÁSTUPCOV V ŽIADNOM PRÍPADE ZA ŽIADNE ŠKODY (ČI UŽ PRIAME, NEPRIAME, EXEMPLÁRNE,
MIMORIADNE, NÁSLEDNÉ ALEBO INÉ), KTORÉ VYPLYNÚ Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO S NÍM
BUDÚ SÚVISIEŤ. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZAHŔŇA ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATENÝ
ZISK, PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI, STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO ÚDAJOV, PORUŠENIE
OCHRANY ÚDAJOV ALEBO STRATU GOODWILLU, STRATU ALEBO POŠKODENIE MAJETKU A ZA
VŠETKY NÁROKY TRETÍCH STRÁN VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA, KOPÍROVANIA ALEBO
ZOBRAZOVANIA TEJTO STRÁNKY ALEBO JEJ OBSAHU ALEBO NEJAKEJ PREPOJENEJ WEBOVEJ
LOKALITY ALEBO S NIMI SÚVISIACE, BEZ OHĽADU NA TO, ČI SPOLOČNOSŤ OTIS BOLA O TAKEJTO
MOŽNOSTI INFORMOVANÁ, VEDELA O NEJ ALEBO O NEJ MALA VEDIEŤ. SPOLOČNOSŤ OTIS, JEJ
PRIDRUŽENÉ A DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, ZAMESTNANCOV, ZHOTOVITEĽOV A INÝCH ZÁSTUPCOV
OKREM TOHO POISTÍTE A OCHRÁNITE VO VZŤAHU KU VŠETKÝM NÁROKOM A VÝDAVKOM,
KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA TEJTO LOKALITY V ROZPORE S TOUTO
DOHODOU ALEBO VÁŠHO PORUŠENIA ZÁKONOV ALEBO PREDPISOV UPRAVUJÚCICH PRÁVA
TRETÍCH STRÁN ALEBO BUDÚ S TAKÝMTO VAŠÍM KONANÍM SÚVISIEŤ.

Odmietnutie záruk
SLUŽBY SÚ V MAXIMÁLNOM ZÁKONOM POVOLENOM ROZSAHU POSKYTOVANÉ TAK, AKO SÚ,
SO VŠETKÝMI CHYBAMI. SPOLOČNOSŤ OTIS A JEJ DCÉRSKE A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI,
ZAMESTNANCI, ZHOTOVITELIA, DODÁVATELIA A INÍ ZÁSTUPCOVIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY
OSTATNÉ ZÁRUKY A PODMIENKY, VÝSLOVNÉ, MLČKY PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ
VRÁTANE VŠETKÝCH MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ ALEBO PODMIENOK
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI
NAVYŠE NEEXISTUJE ANI ŽIADNA ZÁRUKA ALEBO PODMIENKA TÝKAJÚCA SA NÁROKU,
POKOJNEJ DRŽBY, POKOJNÉHO VLASTNÍCTVA, SÚLADU S OPISOM ALEBO NEPORUŠENIA,

NEPRÍTOMNOSTI VÍRUSOV ALEBO CHÝB, PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI ODPOVEDÍ ALEBO
VÝSLEDKOV. SPOLOČNOSŤ OTIS A JEJ DCÉRSKE A PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, ZAMESTNANCI,
ZHOTOVITELIA, DODÁVATELIA A INÍ ZÁSTUPCOVIA NEZARUČUJÚ, ŽE SLUŽBY BUDÚ
NEPRERUŠOVANÉ ALEBO BEZ CHÝB ALEBO ŽE CHYBY BUDÚ OPRAVENÉ. NESIETE VŠETKY RIZIKÁ
VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SLUŽIEB.

Osobitné ustanovenia požadované
poskytovateľmi služieb mobilných aplikácií.














Používatelia mobilných počítačových zariadení Apple
Potvrdenie: potvrdzujete, že tieto podmienky používania sú uzatvorené len medzi vami
a spoločnosťou Otis, nie so spoločnosťou Apple. Za aplikáciu, na ktorú sa poskytuje licencia, a jej
obsah zodpovedá výslovne poskytovateľ licencie, nie spoločnosť Apple.
Rozsah licencie: potvrdzujete, že licencia na aplikáciu, ktorá je predmetom licencie,
udelená v týchto podmienkach je obmedzená a neprevoditeľná licencia na používanie aplikácie
na iPhone alebo iPod touch-i, ktorý vlastníte alebo máte pod kontrolou, a ako to povoľujú
pravidlá používania vytýčené v podmienkach služby Apple Store.
Údržba a podpora: poskytovateľ licencie je výlučne zodpovedný za poskytovanie služieb
údržby a podpory vo vzťahu k aplikácii, ako to je špecifikované v podmienkach používania alebo
ako to požaduje platný zákon. Potvrdzujete, že spoločnosť Apple nemá žiadnu povinnosť
poskytovať vo vzťahu k aplikácii služby údržby a podpory.
Záruka: poskytovateľ licencie bude niesť výlučnú zodpovednosť za všetky produktové
záruky, či už výslovné alebo zákonom predpokladané, a to v rozsahu určenom v týchto
podmienkach a ktorých sa účinne nezriekol. Ak aplikácia nebude v súlade s nejakou platnou
zárukou, môžete o tom informovať spoločnosť Apple, ktorá vám vráti prípadnú kúpnu cenu
aplikácie. Spoločnosť Apple nebude mať v maximálnom zákonom povolenom rozsahu žiadnu
inú povinnosť záruky vo vzťahu k aplikácii a za všetky ostatné nároky, straty, záväzky, škody,
náklady alebo výdavky, ktoré možno pripísať nedodržaniu záruky, bude v rozsahu určenom v
týchto podmienkach zodpovedať výlučne poskytovateľ licencie.
Reklamácie produktov: potvrdzujete, že spoločnosť Apple nezodpovedá za riešenie
žiadnych reklamácií súvisiacich s aplikáciou alebo vlastníctvom konečného používateľa a/alebo
používaním aplikácie, okrem iného ani za: (i) reklamácie týkajúce sa zodpovednosti za produkt;
(ii) reklamácie v tom zmysle, že aplikácia nespĺňa nejakú platnú zákonnú alebo regulačnú
požiadavku a (iii) reklamácie na základe legislatívy o ochrane spotrebiteľa alebo podobnej
legislatívy.
Práva duševného vlastníctva: potvrdzujete, že ak bude nejaká tretia strana tvrdiť, že
aplikácia alebo vaše vlastníctvo a používanie aplikácie porušuje práva duševného vlastníctva
danej tretej strany, poskytovateľ licencie, nie spoločnosť Apple, bude výlučne zodpovedať za
preskúmanie, obhajobu, vyrovnanie a uspokojenie nároku, ak v týchto podmienkach nie je
takáto zodpovednosť inak odmietnutá.
Právny súlad: vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v štáte, na ktorý sa
vzťahuje nejaké embargo vlády USA alebo ktorý vláda USA označila za štát „podporujúci



terorizmus“; a (ii) nie ste na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených strán, ktorý
vedie vláda USA.
Oprávnená tretia strana: spoločne s poskytovateľom licencie potvrdzujete a súhlasíte,
že spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú oprávnenými tretími stranami vo vzťahu k
týmto podmienkam používania a že keď tieto podmienky používania prijmete, spoločnosť Apple
bude mať právo (a bude sa predpokladať, že toto právo prijala) presadzovať tieto podmienky
používania voči vám ako ich oprávnená tretia strana.

Platné právo
Obsah služieb a ich používanie sa budú riadiť právnym poriadkom štátu New York v USA, bez
účinnosti jeho princípov alebo pravidiel týkajúcich sa kolíznych noriem.
Tieto podmienky používania boli vyhotovené v anglickom jazyku a jazyku č. 2. V prípade
nezrovnalosti bude platiť anglická verzia, ktorá bude pre zmluvné strany záväzná.

Skontaktujte sa so spoločnosťou Otis
Otis Elevator Company
1 Carrier Place
Farmington CT 06034
Do rúk: kancelária hlavného právneho poradcu
860-674-3000

