
Lisenssisopimus 

Yleiset käyttöehdot: (paikallinen käyttö) 

 

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti. 

Nämä Daikin Online Control Heating -ohjelmaa ('ohjelma') koskevat käyttöehdot ('käyttöehdot') 

muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen sinun ('sinä' tai 'sinun') ja Daikin Europe N.V.:n (yhtiö, jonka 

kotipaikka sijaitsee osoitteessa Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgia) ('Daikin') välillä ja 

edustavat kokonaisuudessaan Daikinin ja sinun välistä sopimusta. Nämä käyttöehdot korvaavat kaikki 

aiemmin hyväksymäsi säännökset, määräykset ja ehdot, ja täten osapuolten oikeudet määräytyvät 

yksinomaan tässä ilmaistujen säännösten, määräysten ja ehtojen mukaan. 

Käyttämällä ohjelmistoa hyväksyt näiden käyttöehtojen määräykset ja ehdot itseäsi sitoviksi. Jos et 

hyväksy näitä käyttöehtoja, et saa käyttää ohjelmistoa millään tavoin. 

Ohjelman käyttö 

 Näiden käyttöehtojen nojalla Daikin myöntää sinulle ilmaisen, ei-yksinomaisen ja siirtokelvottoman 

oikeuden käyttää ohjelmaa Daikinin määrittämällä käyttöjärjestelmällä varustetuissa laitteissa Daikin-

laitteiden etähallintaa varten haluamassasi maassa EMEA-alueella (mikäli saatavilla). 

Nämä käyttöehdot eivät myönnä mitään muita kuin edellä kuvatut käyttöoikeudet. Daikin korostaa 

erityisesti, että ohjelmiston jakelu, myynti, vuokraaminen, liisaaminen tai vienti missä tahansa 

muodossa on ehdottomasti kielletty ilman Daikinin kirjallista lupaa. Ellei näissä käyttöehdoissa 

nimenomaisesti toisin mainita, sinulla ei ole oikeutta kopioida, jäljentää, muokata, lähettää tai jakaa 

ohjelmaa tai mitään sen osaa tai mahdollistaa kolmannen osapuolen vastaavia toimia. Et saa lähettää 

ohjelmistolla mitään lainvastaisiksi katsottavia tietoja. 

Jos lataat ja asennat ohjelman ja/tai käytät sitä Apple-sovelluksena, sinun täytyy aina noudattaa Applen 

kulloinkin voimassa olevia ehtoja, jotka voi tarkistaa osoitteesta http://www.apple.com/legal/terms/, 

ja/tai kolmansien osapuolien ehtoja, jotka liittyvät ohjelman käyttöön. 

Jos lataat ja asennat ohjelman ja/tai käytät sitä Google Play Store -sovelluksena, sinun täytyy aina 

noudattaa Google Play Storen kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka voi tarkistaa osoitteesta 

http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html, ja/tai kolmansien osapuolien ehtoja, jotka 

liittyvät ohjelman käyttöön. 

Sinun on ladattava ja asennettava ohjelma sekä käytettävä sitä omalla kustannuksellasi ja omassa 

laitteessasi näiden käyttöehtojen mukaisesti. 

 

 



Tilin rekisteröinti 

Jotkin tämän ohjelmiston toiminnot voivat edellyttää etukäteen rekisteröitävää tiliä. 

Daikin katsoo, että tämän ohjelman käytöstä vastaa rekisteröinnin tehnyt käyttäjä. Daikin ei ole missään 

tapauksessa korvausvelvollinen vahingoista, jotka aiheutuvat siksi, että et ole valvonut rekisteröityä 

tiliäsi asianmukaisella tavalla ja kolmannet osapuolet pääsevät väärinkäyttämään sitä.   

Tekijänoikeus 

Daikin omistaa kaikki ohjelman ja sen sisällön immateriaalioikeudet tai on niiden lisenssinhaltija. 

Hyväksyt, että sinulle ei myönnetä mitään immateriaalioikeuksia, ellei näissä käyttöehdoissa 

nimenomaisesti toisin mainita.  

Tuotenimet/tavaramerkit  

Kaikki Daikinin nyt ja tästedes omistamat, ohjelmassa (mahdollisesti) esiintyvät tuotenimet ja 

tavaramerkit ovat / tulevat olemaan yksinomaan Daikinin tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. 

Ohjelmiston käyttöä ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään ohjelmistossa (mahdollisesti) 

esiintyvän tuotenimen tai tavaramerkin lisenssi- tai käyttöoikeuden myöntämiseksi. 

Takuun vastuuvapauslauseke  

Daikin on koonnut ohjelman sisällön (käännökset mukaan lukien) parhaaksi tietämällään tavalla. 

Nykyinen ohjelmisto (ja sen sisältö) on kuitenkin tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se edusta Daikinia sitovaa 

tarjousta. Daikin ei takaa ohjelmiston virheettömyyttä. Ohjelmisto ja sen sisältö tarjotaan SELLAISENAAN 

ilman minkäänlaisia epäsuoria tai nimenomaisia takuita ohjelmiston tai sen sisällön sekä siinä esiteltyjen 

tuotteiden ja palvelujen kattavuudesta, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai 

sisällöstä, mukaan lukien esimerkiksi omistusoikeuteen tai oikeuksien loukkaamattomuuteen liittyvät 

takuut ja epäsuorat takuut soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. 

Ohjelmistossa on rajoitteita, mukaan lukien mm. mahdolliset suunnittelu- ja ohjelmointivirheet. Olet 

yksinomaan vastuussa ohjelmiston laatuun ja suorituskykyyn liittyvistä riskeistä, ja vastuullasi on 

varmistaa, että ohjelmisto täyttää käyttövaatimuksesi, ennen kuin käytät sitä mihinkään tarkoitukseen 

(paitsi ohjelmiston testaamiseen). 

Vastuunrajoitus  

Ohjelman käyttäjänä hyväksyt sen, että olet yksin vastuussa ohjelman käytöstä. 

Hyväksyt, että Daikin tai sen yhteistyökumppanit, kuten työntekijät, alihankkijat, edustajat, konsultit, 

asentajat tai muut Daikiniin liittyvät osapuolet, eivät ole missään tapauksessa vastuussa sinulle mistään 

menetyksistä, vahingoista, haitoista, vammoista, kustannuksista, työnseisauksista, liiketoimintatietojen 

menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, tietokoneviasta tai toimintahäiriöstä, jotka voivat 

kohdata sinua tai muita osapuolia ja jotka johtuvat ohjelmiston ja sen sisällön käytöstä siinäkin 



tapauksessa, että Daikin on ollut tai sen olisi pitänyt olla tietoinen sellaisen vahingon mahdollisuudesta. 

Siinä määrin kuin sovellettava laki sen sallii, Daikin ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, 

yleisistä, erikoislaatuisista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, kustannuksista, kuluista ja/tai 

tappioista, jotka johtuvat ohjelmiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä ja/tai sen sisällön 

tulkitsemisesta. 

Vastuuvapautus 

Vapautat Daikinin ja sen tytäryhtiöt kaikesta vastuusta, mitä tulee vaateisiin, jotka perustuvat sinun tai 

minkä tahansa kolmannen osapuolen kohtaamiin, ohjelmiston tai sen sisällön käyttöön liittyviin 

menetyksiin, vahinkoihin, haittoihin, vammoihin, kustannuksiin, työnseisauksiin, liiketoimintatietojen 

menetykseen, liiketoiminnan keskeytymiseen, tietokonevikaan tai toimintahäiriöön ja jotka johtuvat 

Daikinin tai sen tytäryhtiöiden tahallisesta tai tahattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä. 

Muutokset 

Daikin varaa oikeuden oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta julkaista ajoittain uusia 

versioita ohjelmistosta (mukaan lukien toimintoihin ja käyttöliittymään liittyvät muutokset), jotka voivat 

korvata ohjelmiston aiemmin julkaistut versiot tai päivittää sen sisältöä. 

Daikin varaa oikeuden oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta ajoittain muokata näitä 

käyttöehtoja. Olet vastuussa pitämään itsesi ajan tasalla ohjelman käyttöhetkellä voimassa olevista 

käyttöehdoista. 

Tietojen suojaus 

Jos sovellettavissa, Daikin kerää henkilökohtaisia tietoja vain siksi, että olet päättänyt ladata ohjelmiston 

ja käyttää sitä. Olet näin osoittanut olevasi kiinnostunut ohjelmiston sisällöstä, ja siksi henkilökohtaisia 

tietojasi saatetaan antaa Daikinin markkinointiosaston tai EMEA-alueella toimivien Daikinin 

tytäryhtiöiden ja/tai riippumattomien jakelijoiden markkinoinnista vastaavien tahojen käyttöön. Tällöin 

ne voivat lähettää sinulle ohjelmistoa tai sen sisältöä koskevia tiedotteita ja/tai käyttää nimettömiä 

tietoja markkinointi- ja myyntianalyyseihin, kuten ohjelmiston käytön mittaamiseen maan tai 

maantieteellisen sijainnin mukaan. Henkilökohtaisia tietojasi ei käytetä mihinkään muuhun 

tarkoitukseen. 

Daikin on näiden henkilökohtaisten tietojen valvoja ja noudattaa aina Belgiassa 8. joulukuuta 1992 

hyväksyttyä lakia, joka koskee tietosuojaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyn ja muokkauksen 

yhteydessä (Belgian tietosuojalaki), ja sen toimeenpanoa varten säädettyjä asetuksia. 

Belgian tietosuojalain mukaan sinulla on oikeus nähdä omat henkilökohtaiset tietosi sekä oikeus niiden 

käyttämiseen, oikaisemiseen ja poistamiseen. Jos haluat käyttää tätä oikeutta, siitä ei veloiteta mitään ja 

voit pyytää tietoja lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info@daikineurope.com. 

 



 Muut ehdot 

Näiden käyttöehtojen säännökset koskevat ja sitovat myös oikeudenomistajiasi, omaisuudenhoitajiasi, 

lakimääräisiä edustajiasi ja valtuutettuja henkilöitä. 

Ellei näissä käyttöehdoissa toisin nimenomaisesti mainita, jos jokin näiden käyttöehtojen säännöksistä 

katsotaan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseisen säännöksen mitättömyys tai 

täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta näiden käyttöehtojen muihin säännöksiin, ja muut osat säilyvät 

voimassa kokonaisuudessaan. Tässä tapauksessa suostut pyrkimään korvaamaan jokaisen mitättömän 

tai täytäntöönpanokelvottoman säännöksen voimassaolevalla tai täytäntöönpanokelvollisella 

säännöksellä, joka kattaa mahdollisimman tarkasti mitättömän tai täytäntöönpanokelvottoman 

säännöksen tavoitteet ja tarkoituksen. 

Näiden käyttöehtojen lainvoimaisuutta ja tulkintaa valvotaan Belgian lain mukaisesti, ja mahdolliset 

käyttöehtoihin liittyvät kiistat käsitellään yksinomaan Brysselin tuomioistuimissa. 

Yhteystiedot 

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä osoitteessa info@daikineurope.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yleiset käyttöehdot: (pilvikäyttö) 

 

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti. 

Nämä Daikin Online Control Heating -ohjelmistoa (ohjelmisto) koskevat käyttöehdot (käyttöehdot) 

muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen sinun (sinä) ja Daikin Europe N.V.:n (yhtiö, jonka kotipaikka 

on osoitteessa Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgia) (Daikin) välillä ja edustavat koko 

sopimusta Daikinin ja sinun välillä. Nämä käyttöehdot korvaavat kaikki aiemmin hyväksymäsi 

säännökset, määräykset ja ehdot, ja täten osapuolten oikeudet määräytyvät yksinomaan tässä 

ilmaistujen säännösten, määräysten ja ehtojen mukaan. 

Käyttämällä ohjelmistoa hyväksyt näiden käyttöehtojen määräykset ja ehdot itseäsi sitoviksi. Jos et 

hyväksy näitä käyttöehtoja, et saa käyttää ohjelmistoa millään tavoin. 

Ohjelmiston käyttö 

Näiden käyttöehtojen nojalla Daikin myöntää sinulle ilmaisen, ei-yksinomaisen ja siirtokelvottoman 

oikeuden käyttää ohjelmaa Daikinin määrittämällä käyttöjärjestelmällä varustetuissa laitteissa Daikin-

laitteiden etähallintaa varten haluamassasi maassa EMEA-alueella (mikäli saatavilla). 

Nämä käyttöehdot eivät myönnä mitään muita kuin edellä kuvatut käyttöoikeudet. Daikin korostaa 

erityisesti, että ohjelmiston jakelu, myynti, vuokraaminen, liisaaminen tai vienti missä tahansa 

muodossa on ehdottomasti kielletty ilman Daikinin kirjallista lupaa. Ellei näissä käyttöehdoissa 

nimenomaisesti toisin mainita, sinulla ei ole oikeutta kopioida, jäljentää, muokata, lähettää tai jakaa 

ohjelmaa tai mitään sen osaa tai mahdollistaa kolmannen osapuolen vastaavia toimia. Et saa lähettää 

ohjelmistolla mitään lainvastaisiksi katsottavia tietoja. 

Jos lataat ja asennat ohjelman ja/tai käytät sitä Apple-sovelluksena, sinun täytyy aina noudattaa Applen 

kulloinkin voimassa olevia ehtoja, jotka voi tarkistaa osoitteesta http://www.apple.com/legal/terms/, 

ja/tai kolmansien osapuolien ehtoja, jotka liittyvät ohjelman käyttöön. 

Jos lataat ja asennat ohjelman ja/tai käytät sitä Google Play Store -sovelluksena, sinun täytyy aina 

noudattaa Google Play Storen kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka voi tarkistaa osoitteesta 

http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html, ja/tai kolmansien osapuolien ehtoja, jotka 

liittyvät ohjelman käyttöön. 

Sinun on ladattava ja asennettava ohjelma sekä käytettävä sitä omalla kustannuksellasi ja omassa 

laitteessasi näiden käyttöehtojen mukaisesti. 

 

 

 



Tilin rekisteröinti 

Jotkin tämän ohjelmiston toiminnot voivat edellyttää etukäteen rekisteröitävää tiliä. 

Daikin katsoo, että tämän ohjelman käytöstä vastaa rekisteröinnin tehnyt käyttäjä. Daikin ei ole missään 

tapauksessa korvausvelvollinen vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että et ole valvonut rekisteröityä 

tiliäsi asianmukaisella tavalla ja kolmannet osapuolet pääsevät väärinkäyttämään sitä.   

Tekijänoikeus 

Daikin omistaa kaikki ohjelmiston ja sen sisällön immateriaalioikeudet tai on niiden lisenssinhaltija. 

Hyväksyt, että sinulle ei myönnetä mitään immateriaalioikeuksia, ellei näissä käyttöehdoissa 

nimenomaisesti toisin mainita. 

Tuotenimet/tavaramerkit 

Kaikki Daikinin nyt ja tästedes omistamat, ohjelmassa (mahdollisesti) esiintyvät tuotenimet ja 

tavaramerkit ovat/tulevat olemaan yksinomaan Daikinin tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta. Ohjelmiston 

käyttöä ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään ohjelmassa (mahdollisesti) esiintyvän tuotenimen 

tai tavaramerkin lisenssi- tai käyttöoikeuden myöntämiseksi. 

Vastuunvapautuslauseke 

Daikin on koonnut ohjelmiston sisällön (käännökset mukaan lukien) parhaaksi tietämällään tavalla. 

Nykyinen ohjelmisto (ja sen sisältö) on kuitenkin tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se edusta Daikinia sitovaa 

tarjousta. Daikin ei takaa ohjelmiston virheettömyyttä. Ohjelmisto ja sen sisältö tarjotaan SELLAISENAAN 

ilman minkäänlaisia epäsuoria tai nimenomaisia takuita ohjelmiston tai sen sisällön sekä siinä esiteltyjen 

tuotteiden ja palvelujen kattavuudesta, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai 

sisällöstä, mukaan lukien esimerkiksi omistusoikeuteen tai oikeuksien loukkaamattomuuteen liittyvät 

takuut ja epäsuorat takuut soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen. 

Ohjelmistossa on rajoitteita, mukaan lukien mm. mahdolliset suunnittelu- ja ohjelmointivirheet. Olet 

yksinomaan vastuussa ohjelmiston laatuun ja suorituskykyyn liittyvistä riskeistä, ja vastuullasi on 

varmistaa, että ohjelmisto täyttää käyttövaatimuksesi, ennen kuin käytät sitä mihinkään tarkoitukseen 

(paitsi ohjelmiston testaamiseen). 

Vastuunrajoitus 

Käyttämällä ohjelmistoa ilmoitat ja hyväksyt, että teet sen yksin omalla vastuullasi. Hyväksyt, että Daikin 

tai sen yhteistyökumppanit, kuten työntekijät, alihankkijat, edustajat, konsultit, asentajat tai muut 

Daikiniin liittyvät osapuolet, eivät ole missään tapauksessa vastuussa sinulle mistään menetyksistä, 

vahingoista, haitoista, vammoista, kustannuksista, työnseisauksista, liiketoimintatietojen menetyksestä, 

liiketoiminnan keskeytymisestä, tietokoneviasta tai toimintahäiriöstä, jotka voivat kohdata sinua tai 

muita osapuolia ja jotka johtuvat ohjelmiston ja sen sisällön käytöstä siinäkin tapauksessa, että Daikin on 

ollut tai sen olisi pitänyt olla tietoinen sellaisen vahingon mahdollisuudesta. Siinä määrin kuin 



sovellettava laki sen sallii, Daikin ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, yleisistä, 

erikoislaatuisista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai rangaistussakoista, jotka johtuvat ohjelman 

käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä ja/tai sen sisällön tulkitsemisesta. 

Daikin ei ole vastuussa sinun tai kolmannen osapuolen verkosta, järjestelmistä tai verkkoyhteyksistä tai 

olosuhteista tai ongelmista, jotka johtuvat sinun tai kolmannen osapuolen verkkoyhteyksistä (esim. 

kaistanleveysongelmat, kohtuuton latenssi, verkon katkokset) tai aiheutuvat Internetistä. 

Sinä olet vastuussa verkkojesi ja järjestelmiesi määrittämisestä, hallinnasta, turvallisuudesta ja 

ylläpidosta sekä tietojesi turvallisuudesta, eheydestä ja varmuuskopioista. 

Vastuuvapautus 

Vapautat Daikinin ja sen tytäryhtiöt kaikesta vastuusta, mitä tulee vaateisiin, jotka perustuvat sinun tai 

minkä tahansa kolmannen osapuolen kohtaamiin, ohjelmiston tai sen sisällön käyttöön liittyviin 

menetyksiin, vahinkoihin, haittoihin, vammoihin, kustannuksiin, työnseisauksiin, liiketoimintatietojen 

menetykseen, liiketoiminnan keskeytymiseen, tietokonevikaan tai toimintahäiriöön ja jotka johtuvat 

Daikinin tai sen tytäryhtiöiden tahallisesta tai tahattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä. 

Muutokset 

Daikin varaa oikeuden oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta julkaista ajoittain uusia 

versioita ohjelmistosta (mukaan lukien toimintoihin ja käyttöliittymään liittyvät muutokset), jotka voivat 

korvata ohjelmiston aiemmin julkaistut versiot tai päivittää sen sisältöä. 

Daikin varaa oikeuden oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta ajoittain muokata näitä 

käyttöehtoja. Olet vastuussa pitämään itsesi ajan tasalla ohjelman käyttöhetkellä voimassa olevista 

käyttöehdoista. 

TIETOJEN SUOJAUS 

Ennen kuin ohjelmistoa voidaan käyttää, sen on noudettava automaattisesti Daikin-laitteesi sovittimen 

IP-osoite, jotta tietoja voidaan siirtää palvelimen ja sovittimen välillä aina kun haluat, ja hyväksyt 

tiedonsiirron ottamisen käyttöön palvelimen ja minkä tahansa sovittimen välillä. 

Daikin kerää ja käsittelee sinusta vain seuraavat henkilökohtaiset tiedot, ja suostut täten näiden tietojen 

käsittelemiseen: sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, salasana, nimi, osoite, matkapuhelinnumero, 

lankapuhelinnumero, kieli, laitteeseen liittyvät tiedot ja sovellustunnisteet.   Henkilökohtaisia tietojasi 

saatetaan antaa Daikinin tai EMEA-alueella toimivien Daikinin tytäryhtiöiden ja/tai riippumattomien 

jakelijoiden markkinointiosaston tai markkinoinnista vastaavien tahojen käyttöön, jotta ne voivat 

lähettää sinulle ohjelmaa tai sen sisältöä koskevia tiedotteita ja/tai käyttää nimettömiä tietoja 

markkinointi- ja myyntianalyyseihin, kuten ohjelmiston käytön mittaamiseen maan tai maantieteellisen 

sijainnin mukaan. Henkilökohtaisia tietojasi ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.   

 



Daikin on näiden henkilökohtaisten tietojen valvoja ja noudattaa aina Belgiassa 8. joulukuuta 1992 

hyväksyttyä lakia, joka koskee tietosuojaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyn ja muokkauksen 

yhteydessä (Belgian tietosuojalaki), ja sen toimeenpanoa varten säädettyjä asetuksia.  

Belgian tietosuojalain mukaan sinulla on oikeus nähdä omat henkilökohtaiset tietosi ja korjata niitä. Jos 

haluat käyttää tätä oikeutta, siitä ei veloiteta mitään ja voit pyytää tietoja lähettämällä sähköpostiviestin 

osoitteeseen info@daikineurope.com. 

Sinulla on oikeus poistaa henkilökohtaiset tietosi käyttämällä ohjelmistoa. Kun olet poistanut 

henkilökohtaiset tietosi pilvestä, ne ovat edelleen käytettävissä lokitiedostoissa tai varmuuskopioissa 

rajoitetun ajan. 

Suostut täten siihen, että DENV voi käyttää henkilökohtaisia tietojasi näiden käyttöehtojen mukaisesti ja 

jakaa tällaiset tiedot minkä tahansa Daikin-konserniin kuuluvan entiteetin tai muiden osapuolien kanssa 

edellyttäen, että Daikin varmistaa, että tarvittavia tietosuojavaatimuksia noudatetaan ja että on 

ryhdytty teknisiin ja organisatorisiin turvallisuustoimenpiteisiin, jotta estetään henkilökohtaisten 

tietojesi sopimaton tai lainvastainen paljastaminen tai käsittely tai henkilökohtaisten tietojen 

suunnittelematon menetys, tuhoutuminen tai vaurioituminen. 

Suostut siihen, että Daikin voi siirtää henkilökohtaiset tietosi ETA:n ulkopuolelle ja käyttää pilvipalveluja 

henkilökohtaisten tietojesi säilyttämiseen. Daikin käyttää kaupallisesti järkeviä turvallisuusteknologioita 

(kuten salaus, salasanasuojaus ja palomuurisuojaus) suojaamaan henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta 

paljastamiselta. Daikin on vastuussa vain, jos on lopulta juridisesti päätetty, ettei se ryhtynyt 

kaupallisesti järkeviin toimenpiteisiin suojellakseen henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta 

paljastamiselta. 

Muut ehdot 

Näiden käyttöehtojen säännökset koskevat ja sitovat myös oikeudenomistajiasi, omaisuudenhoitajiasi, 

lakimääräisiä edustajiasi ja valtuutettuja henkilöitä. 

Ellei näissä käyttöehdoissa toisin nimenomaisesti mainita, jos jokin näiden käyttöehtojen säännöksistä 

katsotaan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseisen säännöksen mitättömyys tai 

täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta näiden käyttöehtojen muihin säännöksiin, ja muut osat säilyvät 

voimassa kokonaisuudessaan. Tässä tapauksessa suostut pyrkimään korvaamaan jokaisen mitättömän 

tai täytäntöönpanokelvottoman säännöksen voimassaolevalla tai täytäntöönpanokelvollisella 

säännöksellä, joka kattaa mahdollisimman tarkasti mitättömän tai täytäntöönpanokelvottoman 

säännöksen tavoitteet ja tarkoituksen. 

Näiden käyttöehtojen lainvoimaisuutta ja tulkintaa valvotaan Belgian lain mukaisesti, ja mahdolliset 

käyttöehtoihin liittyvät kiistat käsitellään yksinomaan Brysselin tuomioistuimissa. 

 

 



Yhteystiedot 

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä osoitteessa info@daikineurope.com 

Sinun on hyväksyttävä käyttöehdot ennen sovelluksen käyttämistä. 


