
Licensavtal 

Villkor för användning: (lokal användning) 

 

Läs igenom följande villkor för användning noga. 

Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan dig ('Du' 

eller 'Dig') och Daikin Europe N.V, ett företag med huvudkontor på Zandvoordestraat 300, 8400 

Oostende, Belgien ('Daikin') gällande användning av programvaran Daikin Online Control Heating 

('Programvaran') och utgör avtalet i sin helhet mellan Daikin och Dig. Dessa Användningsvillkor ersätter 

alla andra bestämmelser och villkor som framställs av Dig, och parternas rättigheter ska därför endast 

regleras av de bestämmelser och villkor som anges häri. 

Genom att använda Programvaran accepterar Du att bindas av bestämmelserna och villkoren i dessa 

Användningsvillkor. Om Du inte accepterar dessa Användningsvillkor har Du inte rätt att använda 

Programvaran i något avseende. 

Användning av programvaran  

Med förbehåll för bestämmelserna och villkoren i dessa Användningsvillkor, beviljar Daikin Dig en 

kostnadsfri, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att använda Programvaran på enheter med passande 

operativsystem som Daikin utsett i syftet att fjärrövervaka och styra din Daikin-utrustning i det land Du 

väljer inom EMEA-området (där sådan finns tillgänglig). 

Dessa Användningsvillkor ger ingen annan rättighet att använda Programvaran än den som anges ovan. 

Observera särskilt att all vidaredistribution, försäljning, leasing, uthyrning och export av Programvaran, i 

någon som helst form, utan föregående skriftligt tillstånd från Daikin, är strängeligen förbjudet. Såvida 

det inte uttryckligen tillåts i dessa Användningsvillkor får Du inte kopiera, reproducera, ändra, överföra 

eller distribuera delar av eller hela Programvaran, eller underlätta för en tredje part att göra det. Du 

kommer inte att skicka någon olaglig information genom Programvaran. 

Om Du laddar ned, installerar och/eller använder Programvaran som en Apple-applikation kommer Du 

alltid att efterleva de bestämmelser och villkor som just då gäller för Apple på 

http://www.apple.com/legal/terms/ och/eller eventuella bestämmelser och villkor från tredje parter 

som är tillämpliga avseende användningen av Programvaran. 

Om Du laddar ned, installerar och/eller använder Programvaran som en Google Play Store-applikation 

kommer Du alltid att efterleva de bestämmelser och villkor som just då gäller för Google Play Store på 

http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html och/eller eventuella bestämmelser och villkor 

från tredje parter som är tillämpliga avseende användningen av Programvaran. 

 



Programvaran ska laddas ned, installeras och användas på Din bekostnad på Din egen enhet i enlighet 

med dessa Villkor för användning. 

Kontoregistrering 

Du kan behöva registrera ett konto i förväg för att vissa funktioner i denna Programvara ska fungera. 

Daikin kommer att betrakta all användning av denna Programvara som utförd av den användare som 

genomfört registreringen. Daikin skall under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador 

som uppkommer till följd av tredje parters missbruk av registrerade konton på grund av Din olämpliga 

hantering av Ditt registrerade konto.   

Copyright 

Daikin äger eller är licensinnehavare av all (immateriell) äganderätt till Programvaran och dess innehåll 

och Du intygar att Du inte erhåller några rättigheter till sådana immateriella egendomsrättigheter om 

ingenting annat uttryckligen anges i dessa Användningsvillkor. 

 Handelsnamn/Varumärken 

 Alla Handelsnamn och Varumärken som visas i Programvaran (i förekommande fall) och som tillhör 

Daikin, nu eller hädanefter, är/ska vara Daikins eller Daikins dotterbolags egendom med ensamrätt eller 

licensrätt. 

Din användning av Programvaran ska inte ses som ett beviljande, underförstått eller på något annat sätt, 

av någon licens eller rätt att använda några av de firmanamn eller varumärken som visas i Programvaran 

(om några). 

Friskrivningsklausul  

Daikin har sammanställt innehållet i denna Programvara (inklusive översättningar) efter sin bästa 

förmåga. 

Den aktuella Programvaran (och dess innehåll) utgörs dock enbart av information och utgör inget 

erbjudande som är bindande för Daikin. Daikin garanterar inte att Programvaran är fri från fel. Denna 

Programvara och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick, utan några garantier – varken uttryckliga 

eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till garanti för äganderätt och mot rättighetsintrång 

eller underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte – som lämnas i 

förhållande till färdighet, tillgänglighet, korrekthet, pålitlighet av Programvaran eller dess innehåll samt 

de produkter och tjänster som presenteras däri. 

Denna Programvara har inneboende begränsningar, som, men ej begränsat till möjliga designfel och 

programmeringsfel. Du bär hela risken för kvalitet och prestation i Programvaran och det är Ditt ansvar 

att säkerställa att den gör vad Du behöver innan du använder den för något syfte (utöver att testa den). 

 



Begränsat ansvar  

När Du använder Programvaran intygar och accepterar Du att Du gör detta på egen risk. 

Du bekräftar att du på inga villkor ska kunna göra några anspråk på Daikin eller associerade företag, 

varken som anställd, underleverantör, agent, representant, konsult, installatör eller annat gällande 

förluster, sakskador, kroppsskador, utgifter, driftstopp, förlust av affärsinformation, avbrott i 

verksamhet, datorfel eller andra fel som Du eller någon annan part kan lida över huvud taget, oavsett 

hur dessa uppstår i anslutning till användning av Programvaran och dess innehåll, även i fall där Daikin 

varit medvetet om eller borde ha varit medvetet om risken för sådana förluster. I maximal utsträckning 

tillåten under tillämplig lag skall Daikin inte vara ansvarigt för några direkta, indirekta, allmänna, 

särskilda, påföljande, straffrättsliga och/eller härav följande skador, kostnader, utgifter och/eller 

förluster som orsakas av användningen av eller oförmågan att använda Programvaran och/eller 

tolkningen av dess innehåll. 

Ansvarsbefrielse 

Du bekräftar att du tillförsäkrar Daikin och affilierade företag om skadeslöshet och att Du ska hålla dem 

skadeslösa gällande anspråk som kan uppstå från förluster, sakskador, kroppsskador, utgifter, driftstopp, 

förlust av affärsinformation, avbrott i verksamheten, datorfel eller andra fel som Du eller annan part kan 

åsamkas, oavsett om det är en konsekvens av någon handling eller underlåtenhet av Daikin eller 

affilierade företag, oavsett om det är av försumlighet eller inte, med anledning av Din användning av 

Programvaran och dess innehåll eller av någon annan anledning, oavsett om det är i anslutning till 

Programvaran. 

Tillägg 

Daikin förbehåller sig rätten att släppa nya versioner av Programvaran (även omfattande ändringar av 

funktionaliteten eller gränssnittet) som kan ersätta tidigare släppta versioner av Programvaran eller att 

uppdatera Programvarans innehåll vid tillfälle, enligt Daikins eget gottfinnande och utan föregående 

meddelande. 

Daikin förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle modifiera dessa Villkor för användning enligt Daikins 

eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Du är själv ansvarig för att informera Dig om vilka 

Användningsvillkor som gäller vid tidpunkten för tillgång till och användning av denna Programvara. 

Dataskydd 

Daikin hämtar personliga data endast om Du valt att ladda ned och använda Programvaran. Du har 

därmed visat ett intresse för dess innehåll och Dina personliga data kan därför göras tillgängliga för 

personalen vid vår marknadsavdelning eller för marknadscheferna vid våra dotterbolag och/eller 

fristående distributörer i EMEA-området för att de ska kunna hålla Dig informerad om Programvaran 

eller dess innehåll, och/eller för att använda dessa data för anonym analys i marknadsförings- och 

försäljningssyften som exempelvis mätning av Programvarans användning per land/geografiskt område. 



Vi använder inte dina personliga data för några andra syften. 

Daikin agerar som kontrollant för dessa personliga data och agerar vid varje tillfälle i enlighet med 

Belgisk lag från 8 december 1992 gällande integritetsskydd vid bearbetning av personliga data samt dess 

tillägg ('Belgisk integritetsskyddslag') och dess implementerande bestämmelser. 

I enlighet med belgisk sekretesslag har Du rätten till, och rätten att få tillgång till, ändra och ta bort 

personliga data som handlar om Dig. Om Du vill utöva sådana rättigheter kommer de att vara 

kostnadsfria och på begäran skickas via e-post till info@daikineurope.com. 

Diverse 

Bestämmelserna i dessa Användningsvillkor ska även gälla och binda Dina förmånsberättigade, 

administratörer, juridiska ombud, och Dina tillåtna medarbetare. 

Om ingenting annat uttryckligen anges häri och någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor befinns 

vara ogiltig eller ogenomförbar, ska ogiltigheten eller ogenomförbarheten av en sådan bestämmelse inte 

påverka övriga bestämmelser i dessa Användningsvillkor. Alla bestämmelser som inte påverkas av en 

sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet ska fortsätta gälla med full kraft och verkan. I sådana fall 

samtycker Du till att försöka ersätta en ogiltig eller ogenomförbar bestämmelse med en giltig eller 

genomförbar bestämmelse som i största möjliga utsträckning uppnår samma mål och syfte som den 

ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen. 

Giltigheten och tolkningen av dessa Användningsvillkor styrs av lagarna i Belgien och eventuella anspråk 

som uppstår ur dessa Användningsvillkor ska endast framföras för domstolarna i Bryssel. 

Kontaktinformation 

Om du behöver ytterligare information eller har några frågor ber vi dig kontakta oss på 

info@daikineurope.com 
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Villkor för användning: (Användning av molnfunktionen) 

 

Läs noga igenom dessa villkor för användning. 

Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan dig ('Du' 

eller 'Dig') och Daikin Europe N.V, ett företag med huvudkontor på Zandvoordestraat 300, 8400 

Oostende, Belgien ('Daikin') gällande användning av programvaran Daikin Online Control Heating 

('Programvaran') och utgör avtalet i sin helhet mellan Daikin och Dig. Dessa Användningsvillkor ersätter 

alla andra bestämmelser och villkor som framställs av Dig, och parternas rättigheter ska därför endast 

regleras av de bestämmelser och villkor som anges häri. 

Genom att använda Programvaran accepterar Du att bindas av bestämmelserna och villkoren i dessa 

Användningsvillkor. Om Du inte accepterar dessa Användningsvillkor har Du inte rätt att använda 

Programvaran i något avseende. 

Användning av Programvaran 

Under villkoren och bestämmelserna i dessa Villkor för användning beviljar Daikin Dig en kostnadsfri, ej 

exklusiv och ej överföringsbar licens att använda Programvaran på enheter med lämpligt operativsystem 

som angivits av Daikin i syfte att fjärrövervaka och fjärrstyra din Daikin-utrustning i önskat land i EMEA-

området (där den är tillgänglig). 

Dessa Användningsvillkor ger ingen annan rättighet att använda Programvaran än den som anges ovan. 

Observera särskilt att all vidaredistribution, försäljning, leasing, uthyrning och export av Programvaran, i 

någon som helst form, utan föregående skriftligt tillstånd från Daikin, är strängeligen förbjudet. Såvida 

det inte uttryckligen tillåts i dessa Användningsvillkor får Du inte kopiera, reproducera, ändra, överföra 

eller distribuera delar av eller hela Programvaran, eller underlätta för en tredje part att göra det. Du 

kommer inte att skicka någon olaglig information genom Programvaran. 

Om Du laddar ned, installerar och/eller använder Programvaran som en Apple-applikation kommer Du 

alltid att efterleva de bestämmelser och villkor som just då gäller för Apple på 

http://www.apple.com/legal/terms/ och/eller eventuella bestämmelser och villkor från tredje parter 

som är tillämpliga avseende användningen av Programvaran. 

Om Du laddar ned, installerar och/eller använder Programvaran som en Google Play Store-applikation 

kommer Du alltid att efterleva de bestämmelser och villkor som just då gäller för Google Play Store på 

http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html och/eller eventuella bestämmelser och villkor 

från tredje parter som är tillämpliga avseende användningen av Programvaran. 

Programvaran ska laddas ned, installeras och användas på Din bekostnad på Din egen enhet i enlighet 

med dessa Villkor för användning. 

 



Kontoregistrering 

Du kan behöva registrera ett konto i förväg för att vissa funktioner i denna Programvara ska fungera. 

Daikin kommer att betrakta all användning av denna Programvara som utförd av den användare som 

genomfört registreringen. Daikin skall under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador 

som uppkommer till följd av tredje parters missbruk av registrerade konton på grund av Din olämpliga 

hantering av Ditt registrerade konto.   

Copyright 

Daikin äger eller är licenstagare för alla (intellektuella) rättigheter till Programvaran och dess innehåll 

och Du bekräftar att Du inte får några rättigheter till sådana intellektuella rättigheter, utöver det som 

uttryckligen anges i dessa Villkor för användning. 

Firmanamn/Varumärken 

Alla Handelsnamn och Varumärken som visas i Programvaran (i förekommande fall) och som tillhör 

Daikin, nu eller hädanefter, är/ska vara egendom med ensamrätt eller licensrätt hos Daikin eller Daikins 

dotterbolag. Din användning av Programvaran får inte tolkas som beviljande, varken underförstått eller 

annat, av någon licens eller rätt att använda några Handelsnamn och Varumärken som visas i 

Programvaran (i förekommande fall). 

Friskrivning från garanti 

Daikin har satt ihop innehållet i denna Programvara (inklusive översättningar) efter bästa förmåga. Den 

aktuella Programvaran (och dess innehåll) utgörs dock enbart av information och utgör inget erbjudande 

som är bindande för Daikin. Daikin garanterar inte att Programvaran är fri från fel. Denna Programvara 

och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick, utan några garantier – varken uttryckliga eller 

underförstådda, inklusive, men ej begränsat till garanti för äganderätt och mot rättighetsintrång eller 

underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte – som lämnas i förhållande till 

färdighet, tillgänglighet, korrekthet, pålitlighet av Programvaran eller dess innehåll samt de produkter 

och tjänster som presenteras däri. 

Denna Programvara har inneboende begränsningar, som, men ej begränsat till möjliga designfel och 

programmeringsfel. Du bär hela risken för kvalitet och prestation i Programvaran och det är Ditt ansvar 

att säkerställa att den gör vad Du behöver innan du använder den för något syfte (utöver att testa den). 

Begränsat ansvar 

När Du använder Programvaran intygar och accepterar Du att Du gör detta på egen risk. Du bekräftar att 

du på inga villkor ska kunna göra några anspråk på Daikin eller associerade företag, varken som anställd, 

underleverantör, agent, representant, konsult, installatör eller annat gällande förluster, sakskador, 

kroppsskador, utgifter, driftstopp, förlust av affärsinformation, avbrott i verksamhet, datorfel eller andra 

fel som Du eller någon annan part kan lida över huvud taget, oavsett hur dessa uppstår i anslutning till 



användning av Programvaran och dess innehåll, även i fall där Daikin varit medvetet om eller borde ha 

varit medvetet om risken för sådana förluster. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan 

Daikin inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta, allmänna, särskilda, tillfälliga, straffrättsliga 

skador och/eller följdskador som följer av användning eller oförmåga att använda Programvaran 

och/eller tolkningen av dess innehåll. 

Daikin ansvarar inte för Din eller en tredje parts nätverk, system eller nätverksanslutningar eller för 

förhållanden eller problem som uppstår av eller i samband med Din eller en tredje parts 

nätverksanslutningar (till exempel bandbreddsproblem, stora latensproblem, nätverskfel), eller som 

orsakas av internet. Du ansvarar för konfiguration, administration, säkerhet och underhåll av Dina 

nätverk och system samt för säkerhet, integritet och backup av dina data. 

Ansvarsbefrielse 

Du bekräftar att du tillförsäkrar Daikin och affilierade företag om skadeslöshet och att Du ska hålla dem 

skadeslösa gällande anspråk som kan uppstå från förluster, sakskador, kroppsskador, utgifter, driftstopp, 

förlust av affärsinformation, avbrott i verksamheten, datorfel eller andra fel som Du eller annan part kan 

åsamkas, oavsett om det är en konsekvens av någon handling eller underlåtenhet av Daikin eller 

affilierade företag, oavsett om det är av försumlighet eller inte, med anledning av Din användning av 

Programvaran och dess innehåll eller av någon annan anledning, oavsett om det är i anslutning till 

Programvaran. 

Tillägg 

Daikin förbehåller sig rätten att släppa nya versioner av Programvaran (även omfattande ändringar av 

funktionaliteten eller gränssnittet) som kan ersätta tidigare släppta versioner av Programvaran eller att 

uppdatera Programvarans innehåll vid tillfälle, enligt Daikins eget gottfinnande och utan föregående 

meddelande. 

Daikin förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle modifiera dessa Villkor för användning enligt Daikins 

eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Du är själv ansvarig för att informera Dig om vilka 

Användningsvillkor som gäller vid tidpunkten för tillgång till och användning av denna Programvara. 

DATASKYDD 

Innan Programvaran kan användas måste IP-adressen för adaptern i din Daikin-utrustning hämtas 

automatiskt för att göra kommunikation mellan servern och adaptern möjlig. Detta gäller varje gång Du 

vill upprätta kommunikation mellan servern och en adapter. 

Daikin samlar endast in och bearbetar följande personliga data från Dig och Du godkänner härmed 

bearbetning av dessa data: e-postadress, användarnamn, lösenord, namn, adress, mobilnummer, fast 

telefonnummer, språk, enhetsrelaterad information samt applikationsidentifierare.   Dina personliga 

data kan därför göras tillgängliga för personalen vid vår marknadsavdelning eller för marknadscheferna 

vid våra dotterbolag i EMEA-området för att de ska kunna hålla Dig informerad om Programvaran eller 

dess innehåll, och/eller för att använda dessa data för anonym analys i marknadsförings- och 



försäljningssyften som exempelvis mätning av Programvarans användning per land/geografiskt område. 

Vi använder inte dina personliga data för några andra syften.   

Daikin kommer att agera som kontrollant av dessa personliga data och kommer alltid att agera i enlighet 

med den belgiska lagen från den 8 december 1992 om integritetsskydd i relation till bearbetningen av 

personliga data samt dess ändringar ('Belgiska sekretesslagen') och dess implementeringsdekret.  

I enlighet med belgisk sekretesslag har Du rätten till, och rätten att ändra, personliga data som handlar 

om Dig. Om Du vill utöva sådana rättigheter kommer de att vara kostnadsfria och på begäran skickas via 

e-post till info@daikineurope.com. 

Du har rätt att ta bort personliga data genom att använda programvaran. När du tagit bort Dina 

personuppgifter från molnet är Dina data fortfarande tillgängliga i loggfiler eller säkerhetskopior under 

en begränsad tidsperiod. 

Du samtycker härmed till att DENV använder Dina personuppgifter enligt villkoren i dessa Villkor för 

användning och delar dessa data med någon enhet som hör till Daikin-gruppen eller med andra parter, 

förutsatt att Daikin säkerställer att de nödvändiga kraven för skydd av personuppgifter respekteras och 

tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits för att förhindra olämplig eller otillåten 

spridning eller bearbetning av dina personuppgifter eller oavsiktlig förlust eller förstörelse eller skada av 

personliga uppgifter. 

Du erkänner och samtycker härmed uttryckligen till att Daikin får överföra dina personuppgifter utanför 

EES och använda Cloud Computing-tjänster för att lagra Dina personliga uppgifter. Daikin kommer att 

använda kommersiellt rimlig säkerhetsteknik (t.ex. kryptering, lösenordsskydd och brandvägg) för att 

skydda Dina personuppgifter från obehörig insyn. Daikin skall endast vara ansvarigt om det slutgiltigt 

fastställts rättsligt att de inte vidtagit affärsmässigt rimliga åtgärder för att skydda Dina personuppgifter 

från obehörig insyn. 

Diverse 

Bestämmelserna i dessa Användningsvillkor ska även gälla och binda Dina förmånsberättigade, 

administratörer, juridiska ombud, och Dina tillåtna medarbetare. 

Om ingenting annat uttryckligen anges häri och någon bestämmelse i dessa Användningsvillkor befinns 

vara ogiltig eller ogenomförbar, ska ogiltigheten eller ogenomförbarheten av en sådan bestämmelse inte 

påverka övriga bestämmelser i dessa Användningsvillkor. Alla bestämmelser som inte påverkas av en 

sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet ska fortsätta gälla med full kraft och verkan. I sådana fall 

samtycker Du till att försöka ersätta en ogiltig eller ogenomförbar bestämmelse med en giltig eller 

genomförbar bestämmelse som i största möjliga utsträckning uppnår samma mål och syfte som den 

ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen. 

Giltigheten och tolkningen av dessa Användningsvillkor styrs av lagarna i Belgien och eventuella anspråk 

som uppstår ur dessa Användningsvillkor ska endast framföras för domstolarna i Bryssel. 



Kontaktuppgifter 

Om du behöver ytterligare information eller har några frågor ber vi dig kontakta oss på 

info@daikineurope.com 

Du måste acceptera Villkor för användning innan du kan använda applikationen. 


