Uvod
Družba OTIS WORLDWIDE CORPORATION skupaj s podružnicami (v nadaljevanju »OTIS«) prek
svojih izdelkov, storitev vzdrževanja, spletnih mest, aplikacij in strani v družbenih omrežjih
ponuja širok nabor digitalno podprtih storitev (»storitve«).
Ti pogoji uporabe veljajo, če niste z družbo Otis drugače sklenili pogodbe posebej za določeno
aplikacijo, v kateri so pogoji, ki nadomeščajo, razširjajo ali omejujejo te pogoje uporabe ali so v
navzkrižju z njimi. Poleg teh pogojev uporabe boste upoštevali vse pravilnike ali zahteve, ki so
vam predloženi skupaj s storitvami, ter vse veljavne lokalne zakone in predpise.

Omejena licenca
Otis vam s temi pogoji uporabe podeljuje neizključno, neprenosljivo, osebno in omejeno pravico
do dostopa do storitev in povezanega gradiva ter njihovo uporabo v vaši osebni računalniški
napravi ali kot je drugače dogovorjeno. To dovoljenje ni prenos lastništva pravic do storitev ali
povezanega gradiva in zanj veljajo naslednje omejitve: (1) morebitne intelektualne lastnine ne
smete napačno uporabiti ali odtujiti in upoštevati morate avtorske pravice in druga obvestila o
lastništvu; (2) storitev ne smete na noben način spreminjati, reproducirati ali javno prikazovati,
izvajati ali distribuirati oziroma storitev ali povezanega gradiva drugače uporabljati za kakršne
koli javne ali komercialne namene, razen če je to izrecno ločeno pisno dogovorjeno; (3) izvorne
kode storitev ali katere koli datoteke z vsebino ali drugega dela ne smete dešifrirati, obratno
zbirati, na njej izvajati obratnega inženirstva ali drugače poskušati dostopati do nje; (4) storitev
ne smete distribuirati, objaviti, dati v najem ali zakup, posoditi, prenesti, nadalje licencirati,
razkriti ali drugače zagotoviti kateri koli tretji osebi; in (5) storitve ne smete delno ali v celoti
spremeniti ali iz nje izdelati izpeljanih del.

Pridržanje pravic in lastništvo
Otis ali njegovi dobavitelji so lastniki vseh pravic, lastništva in deležev, vključno z vsemi
pravicami intelektualne lastnine, v storitvah in povezanem gradivu ter si pridržujejo vse pravice,
lastništvo in deleže, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, v storitvah in povezanem
gradivu, vključno z vsemi pravicami, ki vam niso izrecno podeljene. Storitve in celotna vsebina
tega spletnega mesta so zaščitene z zakonodajo in pogodbami o avtorskih pravicah in
intelektualni lastnini.

Zavrnitev odgovornosti
Informacije, predstavljene na spletnem mestu družbe Otis in spletnih mestih družbenih omrežij
so zgolj informativne. Otis vsebino na svojih spletnih mestih in spletnih mest družbenih omrežij
daje na voljo »kakršna je« in ne daje nobenih zagotovil ali jamstev glede tega spletnega mesta
ali njegove vsebine. Otis zavrača vsa taka izrecna ali implicitna zagotovila in jamstva, med
drugim tudi vključno z jamstvi o primernosti za prodajo in za določen namen. Poleg tega ne

zagotavlja ali jamči, da so informacije, dostopne na tem spletnem mestu, točne, popolne ali
ažurne.

Spremembe
Vsebina v storitvah se lahko spremeni brez obvestila. Otis si pridružuje pravico, da kadar koli
spremeni ali dopolni te pogoje uporabe. Take spremembe, dopolnitve, dodatki ali izbrisi začnejo
veljati takoj, ko vas obvestimo, da so objavljeni. Otis lahko kadar koli odpravi, spremeni,
začasno ustavi ali preneha zagotavljati kateri koli vidik storitev, vključno z razpoložljivostjo
katerih koli funkcij spletnega mesta. Otis lahko brez obvestila ali odgovornosti omeji nekatere
funkcije ali storitve ali omeji vaš dostop do delov spletnega mesta.

Hiperpovezave
Nekatere povezave, ki so na voljo v okviru storitev, lahko odprejo internetna mesta, ki niso pod
nadzorom družbe Otis. Otis daje te zunanje povezave na voljo zgolj informativno za uporabnike
svojih storitev in objava morebitne take povezave ne pomeni, da Otis odobrava zadevno mesto
ali vsebino, izdelke ali storitve, ki so ponujeni ali na voljo na njem. Otis zato ne daje nobenih in
nikakršnih zagotovil ali jamstev glede razpoložljivosti teh spletnih mestih, vključno s
podpovezavami, ali vsebine na njih.
Pri registraciji za morebitne izdelke ali storitve oziroma njihovem naročanju ali nakupu pri kateri
koli tretji osebi, povezani s tem spletnim mestom, sklenete pogodbo s to tretjo osebo in ne z
družbo Otis. V teh primerih morate pregledati pogoje in določila ter pravilnik o zasebnosti, ki jih
objavi ta tretja oseba, ter se prepričati, da jih razumete, preden se registrirate oziroma kaj
naročite ali kupite. Pravilnik o zasebnosti in pogoji uporabe, ki jih Otis navaja v tem dokumentu,
ne veljajo za ta spletna mesta tretjih oseb, razen in do mere, kot je izrecno določeno tukaj. Otis
si prizadeva objavljati povezave do podjetij, ki za zasebnost skrbijo enako kot mi. Kljub temu pa
ne nadziramo in ne moremo nadzirati, kako te tretje osebe uporabljajo in zbirajo podatke ali
poslujejo.
Ko odprete povezavo do spletnega mesta tretje osebe, se morate zavedati, da lahko podjetja
uporabljajo piškotke ali druge načine zbiranja podatkov o vas in da pri tem ne veljajo določila
globalnega pravilnika o zasebnosti družbe Otis.

Predložitve
Če družbi Otis po e-pošti ali drugače predložite podatke in gradivo, med drugim tudi vključno s
povratnimi informacijami, vprašanji, pomisleki, predlogi, zamislimi ali kakršnimi koli
računalniškimi datotekami, s tem izrecno zagotavljate ali jamčite, da je lastnik tega gradiva
družbi Otis izrecno podelil trajno, nepreklicno in neizključno pravico in licenco, da brez plačila
tantiem uporablja, reproducira, spreminja, prilagaja, objavlja, prevaja in distribuira to gradivo (v
celoti ali delno) po vsem svetu ter ga vključi v druga dela v poljubni obliki, mediju ali tehnologiji,

ki je zdaj znan ali bo razvit v prihodnosti, ob upoštevanju izjave o zasebnosti uporabnikov
spletnega mesta Otis.com.

Omejitev odgovornosti
DRUŽBA OTIS ALI KATERI KOLI OD NJENIH PODRUŽNIC, POVEZANIH DRUŽB, ZAPOSLENIH,
POGODBENIKOV, DOBAVITELJEV ALI DRUGIH ZASTOPNIKOV NI V NOBENEM PRIMERU
ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (PA NAJ BO NEPOSREDNA, POSREDNA, KAZNOVALNA,
POSEBNA, POSLEDIČNA ALI DRUGAČNA), KI NASTANE NA PODLAGI UPORABE STORITEV ALI V
POVEZAVI Z NJO, RAZEN ČE JE IZRECNO DRUGAČE DOGOVORJENO V PISNI OBLIKI IN NA
PODLAGI LOČENE PISNE POGODBE GLEDE VAŠEGA NAKUPA STORITEV, OBRAVNAVANIH V TEM
DOKUMENTU. TA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VKLJUČUJE ODGOVORNOST ZA IZGUBO DOBIČKA,
PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO INFORMACIJ ALI PODATKOV, VDOR V PODATKE ALI IZGUBO
DOBREGA IMENA, IZGUBO ALI POŠKODBE LASTNINE TER VSE ZAHTEVKE TRETJIH OSEB, KI
NASTANEJO ZARADI UPORABE, KOPIRANJA ALI PRIKAZOVANJA TEGA SPLETNEGA MESTA ALI
NJEGOVE VSEBINE OZIROMA KATEREGA KOLI POVEZANEGA SPLETNEGA MESTA ALI V POVEZAVI
S TEM, NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA DRUŽBA OTIS OBVEŠČENA O MOŽNOSTI, DA PRIDE DO
TEGA, JE VEDELA ALI BI MORALA VEDETI ZA TO. POLEG TEGA DRUŽBO OTIS, NJENE POVEZANE
DRUŽBE, PODRUŽNICE, ZAPOSLENE, POGODBENIKE IN DRUGE ZASTOPNIKE ODŠKODUJETE IN
JIH BOSTE BRANILI PRED VSEMI ZAHTEVKI IN STROŠKI, KI NASTANEJO ZARADI VAŠE UPORABE
TEGA SPLETNEGA MESTA NA NAČIN, KI KRŠI TO POGODBO, ALI VAŠE KRŠITVE MOREBITNIH
ZAKONOV, PREDPISOV ALI PRAVIC TRETJIH OSEB OZIROMA V POVEZAVI S TEM.

Zavrnitev jamstev
DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, SO STORITVE NA VOLJO, KAKRŠNE SO, IN Z
VSEMI POMANJKLJIVOSTMI. DRUŽBA OTIS IN NJENE PODRUŽNICE, POVEZANE DRUŽBE,
ZAPOSLENI, POGODBENIKI, DOBAVITELJI IN DRUGI ZASTOPNIKI S TEM ZAVRAČAJO VSE DRUGE
IZRECNE, IMPLICITNE ALI ZAKONSKE POGOJE IN JAMSTVA, VKLJUČNO Z MOREBITNIMI
IMPLICITNIMI JAMSTVI, OBVEZNOSTMI ALI POGOJI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI
PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. POLEG TEGA NI NOBENEGA JAMSTVA ALI POGOJA GLEDE
LASTNIŠTVA, MIRNEGA UŽIVANJA, MIRNEGA LASTNIŠTVA, USTREZNOSTI OPISU ALI
ODSOTNOSTI KRŠITEV PRAVIC, ODSOTNOSTI VIRUSOV ALI HROŠČEV, NATANČNOSTI ALI
POPOLNOSTI ODGOVOROV ALI REZULTATOV GLEDE STORITEV. DRUŽBA OTIS IN NJENE
PODRUŽNICE, POVEZANE DRUŽBE, ZAPOSLENI, POGODBENIKI, DOBAVITELJI IN DRUGI
ZASTOPNIKI NE JAMČIJO, DA BO DELOVANJE STORITEV BREZ PREKINITEV ALI NAPAK OZIROMA
DA BODO MOREBITNE POMANJKLJIVOSTI ODPRAVLJENE. CELOTNO TVEGANJE, KI NASTANE PRI
UPORABI STORITEV, JE VAŠE.

Posebna določila, ki jih zahtevajo ponudniki
storitev za aplikacije za mobilne naprave
Uporabniki mobilnih naprav družbe Apple Computer

















Potrditev: Potrjujete, da se ti pogoji uporabe sklepajo samo med vami in družbo Otis ter
ne z Applom. Za licencirano aplikacijo in njeno vsebino je izključno odgovoren licencedajalec in
ne Apple.
Obseg licence: Potrjujete, da je licenca, podeljena tukaj za licencirano aplikacijo,
omejena in neprenosljiva licenca za uporabo aplikacije v poljubni napravi iPhone ali iPod touch,
ki je v vaši lasti ali pod vašim nadzorom, kot dovolijo pravila o uporabi, določena v pogojih
storitve za App Store.
Vzdrževanje in podpora: Licencedajalec je izključno odgovoren za zagotavljanje
morebitnih storitev vzdrževanja in podpore za aplikacijo, kot je določeno v pogojih uporabe ali
kot to zahteva veljavna zakonodaja. Potrjujete, da Apple nima nikakršne obveznosti za
zagotavljanje storitev vzdrževanja in podpore za aplikacijo.
Jamstvo: Licencedajalec je izključno odgovoren za vsa izrecna ali po zakonu implicitna
jamstva za izdelke, in sicer do mere, navedene v tem dokumentu, če niso izrecno zavrnjena. Če
aplikacija ne deluje v skladu z morebitnim veljavnim jamstvom, lahko obvestite Apple, ki vam bo
povrnil morebitno ceno nakupa aplikacije. Apple do največje mere, ki jo dovoljuje veljavna
zakonodaja, nima nobene druge jamstvene obveznosti za aplikacijo in vsi drugi zahtevki, izgube,
odgovornosti, odškodnine, stroški ali nadomestila, ki jih je mogoče pripisati kakršni koli
nezmožnosti delovanja v skladu z jamstvom, so izključna odgovornost licencedajalca v meri, ki
je določena v tem dokumentu.
Zahtevki glede izdelka: Potrjujete, da Apple ni odgovoren za ukrepanje glede
morebitnih zahtevkov, povezanih z aplikacijo ali posestjo in/ali uporabo aplikacije s strani
končnega uporabnika, med drugim tudi vključno z naslednjim: (i) zahtevki glede odgovornosti za
izdelek; (ii) vsi zahtevki, da aplikacija ne deluje v skladu z morebitnimi veljavnimi zakonskimi ali
regulativnimi zahtevami; in (iii) zahtevki, ki nastanejo na podlagi zakonodaje o zaščiti
potrošnikov ali podobne zakonodaje.
Pravice intelektualne lastnine: Potrjujete, da je v primeru zahtevkov tretjih oseb, da
aplikacija ali vaša posest in uporaba aplikacije krši pravice intelektualne lastnine zadevne tretje
osebe, za preiskavo, obrambo, poravnavo in odpravo morebitnih takih zahtevkov zaradi kršitve
pravic intelektualne lastnine, razen kot je drugače zavrnjeno v tem dokumentu, odgovoren
izključno licencedajalec in ne Apple.
Skladnost z zakonodajo: Zagotavljate in jamčite, da (i) ne bivate v državi, za katero velja
embargo vlade Združenih držav ali jo je vlada Združenih držav označila kot državo, ki »podpira
terorizem«; in (ii) niste na nobenem seznamu prepovedanih ali omejenih oseb, ki ga je določila
vlada Združenih držav.
Upravičena tretja oseba: Licencedajalec in vi potrjujete ter se strinjate, da so Apple in
njegove podružnice upravičene tretje osebe teh pogojev uporabe in da ima Apple, ko sprejmete
pogoje in določila teh pogojev uporabe, pravico (in obravnava se, da je to pravico sprejel) do
uveljavljanja teh pogojev uporabe proti vam kot njihova upravičena tretja oseba.

Veljavna zakonodaja
Za vsebino in uporabo storitev veljajo zakoni zvezne države New York v Združenih državah
Amerike brez veljavnosti morebitnih načel ali pravil glede navzkrižja zakonodaj.

Ti pogoji uporabe so sestavljeni tako v angleščini kot tudi v slovenščini. V primeru nedoslednosti
se uporablja angleška različica, ki je zavezujoča za obe pogodbeni stranki.

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

