Вступ
ВСЕСВІТНЯ КОРПОРАЦІЯ ОТІС, зокрема її дочірні компанії (далі – «OTIS»), надає широкий
спектр цифрових послуг, пропонуючи продукти, технічну підтримку, веб-сайти, додатки та
сторінки в соціальних мережах (далі – «Послуги»).
Ці Умови використання діятимуть, доки ви не укладете з компанією Otis спеціальну угоду,
положення якої замінюватимуть, розширюватимуть, обмежуватимуть положення цих
Умов використання або суперечитимуть ним. Окрім цих Умов використання ви маєте
виконувати умови всіх застосовних політик і вимоги, пов’язані з Послугами й передбачені
місцевим законодавством і постановами.

Обмежена ліцензія
Цими Умовами використання передбачено, що компанія Otis надає вам невиключне,
особисте, обмежене право, яке не можна передати, на доступ до Послуг і супутніх
матеріалів, а також на їх використання на особистому комп’ютері або іншим узгодженим
чином. Цей дозвіл не є передачею прав власності на Послуги або супутні матеріали та має
такі обмеження: (1) ви не повинні неправильно або неналежним чином використовувати
інтелектуальну власність і не маєте порушувати авторські права й повідомлення про права
власності; (2) ви не маєте права будь-яким чином змінювати, відтворювати, публічно
демонструвати, надавати, розповсюджувати Послуги або іншим чином використовувати
Послуги й супутні матеріали в комерційних або суспільних інтересах, якщо інше не
передбачено окремою письмовою угодою; (3) ви не маєте права декомпілювати,
розшифровувати, викривати технологію, розбирати та іншим чином намагатися отримати
вихідний код Послуг або вміст файлів та інших робіт; (4) ви не маєте права
розповсюджувати, публікувати, здавати напрокат, переуступати, здавати в оренду,
передавати, субліцензувати, розголошувати або іншим чином надавати третім сторонам
Послуги; (5) ви не маєте права змінювати Послуги або повністю чи частково
використовувати їх для створення похідних робіт.

Збереження прав і права власності
Усі права власності, використання й розпорядження (зокрема права інтелектуальної
власності), пов’язані з Послугами й супутніми матеріалами, які відкрито не надаються вам
за цими Умовами використання, належать компанії Otis або її постачальникам. Компанія
Otis або її постачальники залишають за собою всі такі права власності, використання й
розпорядження. Послуги й усі матеріали цього сайту захищено авторським правом та
іншими законами й угодами щодо інтелектуальної власності.

Відмова від відповідальності
Інформацію на сайті та на сторінках компанії Otis у соціальних мережах надано лише для
довідки. Компанія Otis пропонує контент для веб-сайтів і соціальних мереж на умовах «як

є» і не надає жодних запевнень і гарантій щодо цих сайтів і їх вмісту. Компанія Otis
відмовляється від усіх явних і неявних запевнень і гарантій, зокрема, але не виключно,
гарантій щодо комерційної придатності та відповідності для певних цілей. Крім того,
компанія Otis не запевняє й не гарантує, що інформація, доступна на цьому сайті, є
точною, вичерпною й актуальною.

Зміни
Вміст Послуг може бути змінено без попередження. Компанія Otis залишає за собою
право змінювати ці Умови використання в будь-який момент. Такі зміни, доповнення або
вилучення набувають чинності одразу після їх публікації або повідомлення про них.
Компанія Otis може в будь-який момент змінювати, призупиняти або припиняти надання
будь-якого елемента Послуг, зокрема доступність будь-яких функцій на сайті. Компанія
Otis також може без повідомлення накладати обмеження на деякі функції та послуги, а
також обмежувати вам доступ до розділів сайту; компанія не буде нести за це
відповідальність.

Гіперпосилання
Деякі посилання в Послугах ведуть на сайти в Інтернеті, які не контролює компанія Otis.
Компанія Otis надає такі посилання виключно для зручності користувачів Послуг. Наявність
посилань на інші сайти не означає, що компанія Otis схвалює такі сайти, їх вміст, товари
або послуги, що містяться або пропонуються на них. Відповідно, компанія Otis не надає
жодних запевнень або гарантій щодо доступності чи вмісту, зокрема інших посилань, які
можна знайти на таких сайтах.
Реєструючись, розміщуючи замовлення або здійснюючи покупку товарів або послуг у
будь-якої сторони, на яку посилається цей сайт, ви укладатимете угоду з цією третьою
стороною, а не компанією Otis. У таких випадках перш ніж зареєструватися, розмістити
замовлення або здійснити покупку, вам слід уважно прочитати умови використання й
політику конфіденційності цієї третьої сторони. Політика конфіденційності й умови
використання, викладені компанією Otis, не застосовуються до сайтів третіх сторін, якщо
інше не зазначено в цьому документі. Компанія Otis прагне посилатися на компанії, які
поділяють наші погляди на конфіденційність. Однак ми не можемо контролювати й не
контролюємо, яким чином треті сторони використовують і збирають інформацію або
ведуть справи.
Переходячи на сайти інших сторін, ви маєте пам’ятати, що ці компанії можуть
використовувати файли cookie або інші засоби для збору вашої інформації, і що до них не
застосовується Глобальна політика конфіденційності компанії Otis.

Надіслані дані
Надсилаючи інформацію й матеріали компанії Otis електронною поштою або іншими
способами, зокрема, але не виключно, у відгуках, запитаннях, коментарях, пропозиціях,
ідеях, малюнках або будь-яких комп’ютерних файлах, ви гарантуєте, що власник таких
матеріалів відкрито надав компанії Otis безкоштовні, безстрокові, безвідкличні,
невиключні права й ліцензію на використання, відтворення, зміну, адаптацію, публікацію,
переклад, розповсюдження таких матеріалів (частково або повністю) у всьому світі та
включення їх в інші роботи в будь-якій формі, на будь-яких носіях і за будь-якими
технологіями, які відомі сьогодні або будуть створені в майбутньому, відповідно до
положень Заяви про конфіденційність користувачів сайту Otis.com.

Обмеження відповідальності
КОМПАНІЯ OTIS І ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, АФІЛІАТИ, СПІВРОБІТНИКИ, ПІДРЯДНИКИ,
ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ НЕ НЕСТИМУТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ (ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ШТРАФНІ, НАВМИСНІ,
ОПОСЕРЕДКОВАНІ ТОЩО), ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК АБО ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ
ПОСЛУГ, ЯКЩО ІНШЕ ЧІТКО НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ОКРЕМОЮ ПИСЬМОВОЮ УГОДОЮ, ЯКА
СТОСУЄТЬСЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВАМИ ПОКУПКИ НАВЕДЕНИХ ТУТ ПОСЛУГ. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВКЛЮЧАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВТРАТУ ПРИБУТКІВ, ПРИЗУПИНЕННЯ
СПРАВ, ВТРАТУ ІНФОРМАЦІЇ АБО ДАНИХ, ПОРУШЕННЯ БЕЗПЕКИ ДАНИХ, ВТРАТУ РЕПУТАЦІЇ,
ВТРАТУ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ ТА БУДЬ-ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ, ВИСУНУТІ ТРЕТІМИ
СТОРОНАМИ ВНАСЛІДОК АБО ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ, КОПІЮВАННЯ Й ПОКАЗУ ЦЬОГО
САЙТУ АБО ЙОГО ВМІСТУ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНИХ ВЕБ-САЙТІВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО,
ЧИ КОМПАНІЯ OTIS ЗНАЛА АБО МАЛА ЗНАТИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ
ПРОБЛЕМ. КРІМ ТОГО, ВИ МАЄТЕ ЗВІЛЬНИТИ Й ЗАХИСТИТИ КОМПАНІЮ OTIS, ЇЇ АФІЛІАТІВ,
ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, СПІВРОБІТНИКІВ, ПІДРЯДНИКІВ ТА ІНШИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІД УСІХ
ПРЕТЕНЗІЙ І ВИТРАТ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ВНАСЛІДОК АБО У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМ, ЩО ВИ
ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЕ ЦЕЙ САЙТ, ПОРУШУЮЧИ ЦЮ УГОДУ АБО БУДЬ-ЯКІ ЗАКОНИ Й
ПОСТАНОВИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВ ТРЕТІХ СТОРІН.

Відмова від гарантій
НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ, ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є» З УСІМА
НЕДОЛІКАМИ. КОМПАНІЯ OTIS І ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, АФІЛІАТИ, СПІВРОБІТНИКИ,
ПІДРЯДНИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ Й ІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД УСІХ ЯВНИХ,
НЕЯВНИХ І ЗАКОННИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ, ЗОКРЕМА НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ, ОБОВ’ЯЗКІВ І УМОВ
СТОСОВНО КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. ТАКОЖ НЕ
НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ СТОСОВНО ПРАВА ВЛАСНОСТІ,
БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ВОЛОДІННЯ, БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ВІДПОВІДНОСТІ
ОПИСУ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ, ВІДСУТНОСТІ ВІРУСІВ АБО
ПОМИЛОК, ТОЧНОСТІ Й ВИЧЕРПНОСТІ ВІДПОВІДЕЙ АБО РЕЗУЛЬТАТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ

ПОСЛУГАМИ. КОМПАНІЯ OTIS І ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ, АФІЛІАТИ, СПІВРОБІТНИКИ,
ПІДРЯДНИКИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ Й ІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ ГАРАНТУЮТЬ, ЩО ПОСЛУГИ
НАДАВАТИМУТЬСЯ БЕЗ ЗБОЇВ І ПОМИЛОК, А ТАКОЖ ЩО БУДЬ-ЯКІ ДЕФЕКТИ БУДЕ
ВИПРАВЛЕНО. ВИ НЕСЕТЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВСІ РИЗИКИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ
ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ.

Особливі вимоги постачальників мобільних
додатків.












Користувачі мобільних пристроїв Apple
Визнання. Ви визнаєте, що ці Умови використання укладено лише між вами й
компанією Otis, а не компанією Apple. Лише Ліцензіар, а не компанія Apple, несе
відповідальність за Ліцензований додаток і його вміст.
Область дії ліцензії. Ви визнаєте, що ліцензія, надана Ліцензованому додатку, є
обмеженою ліцензією, яку не можна передати, на використання Додатка на будь-якому
пристрої iPhone або iPod Touch, яким ви володієте або керуєте, як дозволено Правилами
використання, викладеними в Умовах використання App Store.
Технічне обслуговування й підтримка. Усю відповідальність за надання технічного
обслуговування й підтримки, пов’язаних із Додатком, несе Ліцензіар, як зазначено в
Умовах використання й вимагається чинним законодавством. Ви визнаєте, що компанія
Apple не має жодних зобов’язань щодо технічного обслуговування й підтримки,
пов’язаних із Додатком.
Гарантії. Ліцензіар нестиме в мірі, визначеній у цьому документі, відповідальність
за всі пов’язані з продуктом гарантії, від яких він не відмовився та які явно або неявно
вимагаються законом. Якщо Додаток не відповідатиме будь-яким застосовним гарантіям,
ви можете повідомити про це компанію Apple і вона відшкодує вам вартість Додатка
(якщо її було сплачено). Наскільки це дозволено чинним законодавством, компанія Apple
не матиме жодних гарантійних зобов’язань, пов’язаних із Додатком та іншими
претензіями, збитками, грошовими зобов’язаннями, витратами або виплатами,
пов’язаними з невідповідністю Додатка гарантіям. За це нестиме відповідальність
виключно Ліцензіар у мірі, визначеній цим документом.
Претензії щодо продукту. Ви визнаєте, що компанія Apple не несе відповідальності
за розгляд претензій, пов’язаних із Додатком або володінням чи використанням
користувачем Додатка, зокрема, але не виключно: (i) претензій щодо відповідальності
виробника за якість продукту; (іі) претензій, пов’язаних із невідповідністю Додатка будьяким застосовним законним і нормативним вимогам; (ііі) претензій, пов’язаних із законом
про захист справ споживачів або схожими законами.
Права інтелектуальної власності. Ви визнаєте, що якщо будь-яка третя сторона
заявить про те, що володіння Додатком або його використання вами порушує її права
інтелектуальної власності, Ліцензіар, а не компанія Apple, нестиме відповідальність за
розслідування, доведення, врегулювання такої претензії про порушення прав
інтелектуальної власності, а також за впровадження відповідного рішення, в мірі,
визначеній цим документом, за виключенням відмов.





Дотримання законодавства. Ви заявляєте й гарантуєте, що (i) ви не знаходитеся в
країні, на яку розповсюджується ембарго уряду США, або в країні, визначеній урядом США
як країна, що підтримує тероризм, і (ii) ви не знаходитеся в списку сторін, із якими уряд
США заборонив або обмежив ведення фінансових операцій.
Сторонні бенефіціари. Ліцензіар і ви визначили й узгодили, що компанія Apple і її
дочірні кампанії є сторонніми бенефіціарами цих Умов використання, і коли ви приймете
ці Умови використання, компанія Apple матиме право (і буде вважатися такою, що
прийняла це право) вимагати від вас виконання цих Умов використання, як їх сторонній
бенефіціар.

Застосовне законодавство
Вміст і використання цих Послуг регулюються законодавством штату Нью-Йорк і
Сполучених Штатів Америки без застосування будь-яких колізійних принципів або вимог.
Ці Умови використання було підготовлено англійською та українською мовами. У разі
невідповідності застосовною й обов’язковою для сторін вважається версія англійською
мовою.

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

