Inledning
OTIS WORLDWIDE CORPORATION inklusive alla dotterbolag (nedan benämnt ”OTIS”) erbjuder
en mängd olika digitaliserade tjänster genom våra produkter, underhållsfunktioner,
webbplatser, tillämpningar och sidor på sociala medier (våra “Tjänster”).
Dessa Användningsvillkor gäller såtillvida du inte på annat sätt har ingått specifikt avtal med
Otis som inbegriper villkor som ersätter, motsäger, utökar eller begränsar dessa
Användningsvillkor. Utöver dessa Användningsvillkor åligger det dig att följa de riktlinjer och
krav som gjorts tillgängliga för dig i samband med Tjänsterna och alla gällande lagar och
föreskrifter.

Begränsad behörighet
Otis ger dig, genom dessa Användningsvillkor, icke-exklusiv, icke överlåtbar, personlig och
begränsad åtkomst och användning av Tjänsterna samt åtföljande material på din datorenhet
eller som på annat sätt överenskommet. Denna behörighet utgör ingen överlåtelse av
Tjänsterna eller åtföljande material och har följande begränsningar: (1) du får inte missbruka
eller tillskansa dig någon immateriell egendom och du måste respektera upphovsrätter och
andra tillkännagivanden; (2) du får inte på något sätt ändra Tjänsterna eller reproducera eller
offentligt visa, utföra eller distribuera eller på annat sätt använda Tjänsterna eller åtföljande
material i något offentligt eller kommersiellt syfte, såvida du inte har fått specifikt skriftligt
godkännande; (3) du får inte dekompilera, dekryptera, demontera, bakåtutveckla eller på annat
sätt försöka öppna källkoden till Tjänsterna eller någon annan innehållsfil, eller annat alster; (4)
du får inte distribuera, publicera, hyra ut, leasa, låna ut, överföra, bevilja underlicens, avyttra
eller på annat sätt tillhandahålla Tjänsterna till någon tredje part; och (5) du får inte ändra eller
skapa härledda verk av Tjänsten, vare sig helt eller delvis.

Förbehåll för rättigheter och ägande
Otis och dess leverantörer äger alla rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, som
ingår i och avser Tjänsterna och åtföljande material och förbehåller sig alla rättigheter, inklusive
alla immateriella rättigheter, som ingår i och avser Tjänsterna och åtföljande material och
inklusive alla rättigheter som inte uttryckligen har beviljats dig. Tjänsterna och allt innehåll på
den här webbplatsen skyddas av upphovsrätten och andra immaterialrättsliga lagar och
fördrag.

Ansvarsfriskrivning
Information som Otis presenterar på sin webbplats och sina sidor på sociala medier är endast
avsedda för informationsändamål. Otis tillhandahåller innehåll på webbplatser och sidor på
sociala medier ”i befintligt skick” och ger inga intyganden eller garantier avseende webbplatsen
eller dess innehåll. Otis friskriver sig från alla sådana intyganden och garantier, vare sig det är
uttryckligt eller implicit, inklusive, men inte begränsat till, garantierna för kvalitet och

lämplighet för ett specifikt ändamål. Otis garanterar inte heller att informationen som
tillgängliggörs via den här webbplatsen är korrekt, fullständig eller uppdaterad.

Ändringar
Innehållet i Tjänsterna kan ändras utan föregående meddelande. Otis förbehåller sig rätten att
när som helst ändra dessa Användningsvillkor. Sådana ändringar, tillägg eller borttag har
omedelbar verkan i och med underrättelse eller publicering. Otis kan när som helst avsluta,
ändra, senarelägga eller upphöra varje aspekt av Tjänsterna, inklusive tillgängligheten av
funktioner på webbplatsen. Otis kan även införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster
eller begränsa din åtkomst till vissa delar av webbplatsen utan meddelande eller ansvar.

Hyperlänkar
Vissa länkar som tillhandahålls via Tjänsterna kan öppna internetplatser som ligger utanför Otis
kontroll. Otis tillhandahåller dessa externa länkar enbart i syfte att underlätta för användarna
av Tjänsterna och tillhandahållandet av sådana länkar utgör inte, från Otis sida, något
godkännande av webbplatsen eller dess innehåll, produkter eller tjänster. Otis lämnar därför
inga som helst intyganden eller garantier avseende tillgängligheten av eller innehållet, inklusive
underlänkar, som finns på dessa webbplatser.
Vid registrering, beställning eller köp av produkter eller tjänster från en part som är länkad till
denna webbplats ingår du avtal med den tredje parten, inte med Otis. I dessa fall behöver du
granska och godkänna gällande villkor och sekretesspolicy avseende den tredje parten innan du
registrerar dig, beställer eller köper något. Förutom och i den utsträckning som specifikt anges
häri gäller inte den sekretesspolicy och de användningsvillkor som anges häri av Otis dessa
tredjepartswebbplatser. Otis har endast förbindelser med företag som delar vår syn på
sekretess. Däremot har vi inte möjlighet att kontrollera hur dessa parter samlar in och använder
information eller bedriver sin verksamhet.
När du länkar till en annans parts webbplats bör du vara medveten om att dessa företag kanske
använder sig av cookies eller andra medel för att samla in uppgifter om dig och att Otis villkor
om vår globala sekretesspolicy inte gäller.

Inlämnat material
Genom att skicka information och material till Otis, via e-post eller på annat sätt, inklusive, men
inte begränsat till, feedback, frågor, kommentarer, förslag, idéer, bilder eller datorfiler, beviljar
du därmed, eller intygar, att ägaren av sådant material har uttryckligen beviljat Otis royaltyfri,
kontinuerlig, oåterkallelig, icke-exklusiv rättighet och licens att använda, reproducera,
modifiera, anpassa, publicera, översätta och distribuera sådant material (helt eller delvis) över
hela världen och inkorporera det i andra verk i valfritt format, via valfri media eller med valfri

teknik som finns på marknaden i dag eller som utvecklas framöver, i enlighet med vår policy om
användarsekretess på Otis.com.

Ansvarsbegränsningar
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL OTIS ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG,
SAMARBETSPARTNER, ANSTÄLLDA, UNDERENTREPRENÖRER, LEVERANTÖRER ELLER ANDRA
REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR (DIREKTA ELLER INDIREKTA
SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR) SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN
AV TJÄNSTERNA, SÅVIDA INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ÄR ÖVERENSKOMMET SKRIFTLIGEN OCH I
ENLIGHET MED ETT SEPARAT SKRIFTLIGT AVTAL AVSEENDE DITT KÖP AV TJÄNSTER SOM AVSES
HÄRI. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING OMFATTAR ANSVAR FÖR FÖRLORADE INTÄKTER,
VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DATA, DATABROTT ELLER FÖRLUST
AV GOODWILL, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ EGENDOM, OCH EVENTUELLA ANSPRÅK FRÅN
TREDJE PARTER SOM UPPKOMMIT VID ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING, KOPIERING
ELLER VISNING AV DENNA WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL ELLER LÄNKADE WEBBPLATSER,
OAVSETT OM OTIS HAR MEDDELATS, KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL MÖJLIGHETEN
OM DETTA. VIDARE SKALL DU GOTTGÖRA OCH FÖRSVARA OTIS, DESS DOTTERBOLAG,
SAMARBETSPARTNER, ANSTÄLLDA, UNDERENTREPRENÖRER OCH ANDRA REPRESENTANTER
FÖR ALLA ANSPRÅK OCH UTGIFTER SOM UPPKOMMER GENOM ELLER I SAMBAND MED
ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS VID ÖVERTRÄDELSE AV DETTA AVTAL ELLER BROTT
MOT GÄLLANDE LAGAR OCH FÖRESKRIFTER AVSEENDE TREDJE PARTS RÄTTIGHETER.

Friskrivning från garantier
TILL DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAGSTIFTNING MEDGER TILLHANDAHÅLLS
TJÄNSTERNA I BEFINTLIGT SKICK MED ALLA FEL. OTIS OCH DESS DOTTERBOLAG,
SAMARBETSPARTNER, ANSTÄLLDA, UNDERENTREPRENÖRER, LEVERANTÖRER OCH ANDRA
REPRESENTANTER FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLA ÖVRIGA GARANTIER OCH VILLKOR, VARE SIG
UTTRYCKTA ELLER ANTYDDA, INKLUSIVE ANTYDDA GARANTIER, SKYLDIGHETER ELLER
MARKNADSMÄSSIGT TILLSTÅND ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIKT ÄNDAMÅL. DET FINNS INTE
HELLER NÅGON GARANTI ELLER VILLKOR GÄLLANDE ÄGANDERÄTT, BESITTNING, FÖRFOGANDE,
ÖVERENSSTÄMMELSE MED BESKRIVNING ELLER ICKE-INTRÅNG, FRÅNVARO AV VIRUS ELLER
BUGGAR, KORREKTHET ELLER FULLKOMLIGHET AV RESPONS ELLER RESULTAT AVSEENDE
TJÄNSTERNA. OTIS OCH DESS DOTTERBOLAG, SAMARBETSPARTNER, ANSTÄLLDA,
UNDERENTREPRENÖRER, LEVERANTÖRER OCH ANDRA REPRESENTANTER LÄMNAR INGA
GARANTIER OM ATT DRIFTEN AV TJÄNSTERNA SKER UTAN AVBROTT ELLER FEL ELLER ATT
EVENTUELLA DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS. HELA RISKEN SOM FÖLJER MED
ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ÅLIGGER DIG.

Särskilda bestämmelser som gäller enligt
tjänsteleverantörer av mobilappar.

















Användare av Apple-baserade mobila enheter
Bekräftelse: Du bekräftar att dessa Användningsvillkor ingås enbart mellan dig och Otis,
inte med Apple. Licensutfärdaren, inte Apple, är ensam ansvarig för Licensierat program och
innehållet av detsamma.
Omfattning av licensen: Du bekräftar att licensen som beviljas häri för Licensierat
program är en begränsad ej överföringsbar licens för användning av Programmet på valfri
iPhone eller iPod som du äger eller handhar och i enlighet med gällande bruksregler i
tjänstevillkoren i App Store.
Underhåll och support: Licensutfärdaren är ensam ansvarig för tillhandahållande av
underhåll och supporttjänster avseende Programmet, enligt Användningsvillkoren, eller enligt
gällande lag. Du bekräftar att Apple inte har någon som helst skyldighet att bistå med
underhålls- och supporttjänster avseende Programmet.
Garanti: Licensutfärdaren är ensam ansvarig för alla produktgarantier, vare sig det är
uttryckligt eller underförstått enligt gällande lag, i den omfattning som beskrivs häri och utan
friskrivning. I händelse av att Programmet misslyckas med att uppfylla tillämplig garanti kan du
vända dig till Apple, som då återbetalar eventuell köpesumma för Programmet. Till den fulla
utsträckning som gällande lagstiftning medger har Apple inget som helst övrigt garantiansvar
avseende Programmet. Eventuella anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter
som kan hänföras till bristande överensstämmelse med gällande garanti är Licensutgivarens
enskilda ansvar i den omfattning som beskrivs häri.
Produktanspråk: Du bekräftar härmed att Apple hålls inte ansvarig för åtgärdande av
anspråk relaterade till Programmet eller slutanvändarens förfogande och/eller användning av
Programmet, inklusive, men inte begränsat till: (i) anspråk som rör produktansvar; (ii) anspråk
som Programmet inte uppfyller i enlighet med gällande juridiska eller reglerade krav; och (iii)
anspråk som uppstår enligt konsumentskyddslagstiftningen.
Immateriella rättigheter: Du bekräftar härmed att i händelse av att en tredje part
kräver att Programmet eller ditt förfogande och användning av Programmet åsidosätter den
tredje partens immateriella rättigheter, är licensutgivaren, inte Apple, ensam ansvarig för
undersökning, försvar, förlikning och avslutande av sådant överträdelsekrav om immaterialrätt i
en omfattning som inte på annat sätt friskrivs häri.
Juridisk efterlevnad: Du intygar och garanterar att (i) du inte befinner dig i ett land som
är föremål för den amerikanska regeringens embargo eller ett land som den amerikanska
regeringen anser stötta terrorism; och (ii) du inte finns med på någon av den amerikanska
regeringen upprättad lista över förbjudna eller begränsade parter.
Tredje part som är förmånstagare: Licensutgivaren och du bekräftar och godkänner
härmed att Apple, och Apples dotterbolag, utgör tredje part som är förmånstagare av dessa
Användningsvillkor och att, i och med ditt samtycke till villkoren i dessa Användningsvillkor, har
Apple rätt (och antas godkänna rätten) att verkställa dessa Användningsvillkor gentemot dig
som tredjepartsförmånstagare av detsamma.

Gällande lagstiftning
Det är lagstiftningen i New York State i USA som gäller för innehållet och användningen av
Tjänsterna, utan att verkställa tillämpningen av den traditionella lagvalsregeln.

Dessa Användningsvillkor har upprättats på både engelska och svenska. I händelse av bristande
överensstämmelse gäller den engelska versionen som bindande avtal mellan parterna.

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

