
Licenčna pogodba 

Pogoji za uporabo: (lokalna uporaba) 

 

 Prosimo, pozorno preberite ta določila uporabe. 

Ti pogoji in določila uporabe ("Pogoji za uporabo") so zavezujoča pravna pogodba med vami ("vi" ali 

"vaš") in družbo Daikin Europe N.V., z registriranim sedežem na naslovu Zandvoordestraat 300, 8400 

Oostende, Belgija ("Daikin") o uporabi opreme Daikin Online Control Heating ("programska oprema") in 

predstavljajo popolno soglasje med družbo Daikin in vami. Ti Pogoji za uporabo nadomeščajo vsa druga 

določila in pogoje uporabe, ki bi jih navedli Vi, in pravice vseh strank urejajo izključno določila in pogoji, 

zapisani v nadaljevanju. 

Z uporabo Programske opreme se strinjate, da soglašate z določili in pogoji iz Pogojev za uporabo. Če se 

s Pogoji za uporabo ne strinjate, Programske opreme absolutno ne smete uporabljati. 

Uporaba programske opreme  

Ob upoštevanju teh pogojev in določil, vam Daikin dodeljuje brezplačno, neizključno in neprenosljivo 

licenco za uporabo programske opreme na napravah s primernim OS, kot ga je določila družba Daikin, za 

oddaljeni nadzor in upravljanje vaše opreme Daikin v želeni državi na ozemlju EMEA (kjer je na voljo). 

Pogoji za uporabo vam ne podeljujejo pravice, da bi izdelek uporabljali na kakršenkoli način, ki se 

razlikuje od zgornjega. Še posebej vas opominjamo, da Daikin izrezno prepoveduje vnovično distribucijo, 

prodajo, lizing, najem ali izvoz Programske opreme v kakršnikoli obliki brez pisnega privoljenja. Razen če 

je to izrecno dovoljeno s Pogoji za uporabo, ne smete kopirati, reproducirati, spreminjati, prenašati ali 

distribuirati Programske opreme ali njenih delov, ali omogočiti tretjim osebam, da to počnejo. O 

Programski opremi ne boste podajali nobenih nezakonitih informacij. 

Če programsko opremo kadar koli prenesete, namestite in/ali uporabite kot aplikacijo Apple, morate 

izpolnjevati pogoje in določila družbe Apple, kot je primerno od časa do časa, in so na voljo na 

http://www.apple.com/legal/terms/, in/ali katere koli pogoje in določila tretjih oseb, ki se uporabljajo v 

zvezi z uporabo programske opreme. 

Če programsko opremo kadar koli prenesete, namestite in/ali uporabite kot aplikacijo Google Play Store, 

morate izpolnjevati pogoje in določila Google Play Store, kot je primerno od časa do časa, in so na voljo 

na http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html, in/ali katere koli pogoje in določila tretjih 

oseb, ki se uporabljajo v zvezi z uporabo programske opreme. 

Programsko opremo morate prenesti, namestiti in uporabljati na svoje stroške in izdatke na Vaši lastni 

napravi in v skladu s temi Pogoji za uporabo. 

 



 

Registracija računa 

Za uporabo nekaterih funkcij te Programske opreme boste morda morali najprej registrirati uporabniški 

račun. 

Daikin bo vsako uporabo te programske opreme upošteval kot uporabo s strani uporabnika, ki je opravil 

registracijo. Daikin v nobenem primeru ne bo odgovoren za škodo, ki bi izhajala iz zlorabe ali napačne 

uporabe registriranih računov s strani tretjih oseb zaradi vašega neprimernega upravljanja vašega 

registriranega računa. 

Avtorske pravice 

Daikin je lastnik ali imetnik licence vseh pravic (intelektualne) lastnine programske opreme in vi 

potrjujete, da niste pridobili nobenih pravic v zvezi s temi pravicami intelektualne lastnine, razen tistih, 

ki so izrecno navedene v teh pogojih uporabe.  

Trgovsko ime / blagovne znamke 

 Vsa (morebitna) trgovska imena in blagovne znamke, ki so prikazani v programski opremi, ki pripada 

družbi Daikin zdaj ali od zdaj naprej, so v izključni lasti družbe Daikin ali njenih(-e) podružnic(-e) ali pa 

ima(-jo) licenco zanje. 

Z uporabo Programske opreme ni mogoče implicitno ali eksplicitno pridobiti pravic ali licenc za uporabo 

tržnih imen in blagovnih znamk, prikazanih v Programski opremi (če so). 

Zavrnitev odgovornosti jamstva  

Družba Daikin je sestavila vsebino te programske opreme (vključno s prevodi) po svojem najboljšem 

vedenju. 

Vendar pa je ta Programska oprema (in njena vsebina) le informacija in za Daikin ne predstavlja 

zavezujoče ponudbe. Daikin ne zagotavlja, da bo Programska oprema brez napak. Programska oprema in 

njena vsebina sta dobavljeni 'TAKI KOT STA', brez dodatnih garancij - izrecnih ali implicitnih, vključno s 

tem, a ne omejeno na, z garancijo naslova in proti kršenju ali implicitni garanciji tržnosti ali primernosti 

za določen namen - glede na popolnost, razpoložljivost, natančnost, zanesljivost Programske opreme ali 

njene vsebine ter izdelkov in storitev, predstavljenih v nadaljevanju. 

Programska oprema ima inherentne omejitve, vključno z a ne omejeno na možne napake v dizajnu in 

hrošče v programski kodi. Celotno tveganje za kakovost in zmogljivost Programske opreme nosite Vi, in 

Vaša odgovornost je, da Programska oprema naredi, kar Vi od nje zahtevate, preden jo začnete 

uporabljati za kakršenkoli namen (razen preizkušanja). 

 

 



Omejitev odgovornosti 

 Kadar uporabljate programsko opremo, potrjujete in sprejemate, da počnete to izključno na lastno 

odgovornost. 

Strinjate se, da ne boste pod nobenimi pogoji izrekali zahtev napram Daikinu ali povezanim podjetjem 

kot zaposleni, podizvajalec, agent, predstavnik, svetovalec, monter ali sicer za izgubo, škodo, poškodbe, 

stroške, zaustavitev delovanja, izgubo poslovnih informacij, prekinitev poslovnega procesa, odpoved ali 

okvaro računalnika, ki jo boste morda utrpeli Vi ali katerakoli druga stranka zaradi kateregakoli razloga, 

ki izhaja iz povezave z uporabo Programske opreme ali njene vsebine, celo če Daikin za razsežnosti take 

izgube ve ali bi moral vedeti. Daikin do maksimalnega obsega, ki ga omogoča zakonodaja, ni odgovoren 

za kakršnokoli direktno, indirektno, splošno, posebno, naključno, kazensko in/ali posledično škodo, 

stroške, izdatke, in/ali izgube, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporbe Programske opreme in/ali 

interpretacije njene vsebine. 

Odškodnina 

Daikina in povezana podjetja odvezujete od obveznosti povračil za kakršnekoli zahteve, ki bi lahko 

izhajale iz kakršnihkoli izgub, škode, poškodb, stroškov, prenehanja dela, izgube poslovnih informacij, 

prekinitve poslovnega procesa, odpovedi ali okvare računalnika, ki jo lahko utrpite Vi ali druga stranka 

kot posledico kateregakoli dejanja ali nedejanja Daikina ali povezanih podjetij, najsi gre za malomarnost 

ali ne, ki izhaja iz Vaše uporabe Programske opreme ali njene vsebine ali iz drugega vzroka, ki izhaja iz 

povezave s Programsko opremo. 

Dopolnila 

Daikin si pridržuje pravico do izdaje novih različic Programske opreme (vključno s spremembami funkcij 

ali vmesnika), ki lahko zamenjajo prejšnje izdane različice Programske opreme, ali do občasne nagradnje 

vsebine Programske opreme po lastni presoji in brez vnaprejšnje napovedi. 

Daikin si pridržuje pravico, da od časa do časa spremeni te pogoje uporabe po lastni presoji družbe 

Daikin in brez predhodne najave. Sami ste odgovorni za to, da se seznanite s pogoji uporabe, ki veljajo v 

času dostopa in uporabe te programske opreme. 

Varstvo podatkov 

Po potrebi Daikin zbira te osebne podatke, ker ste se odločili, da boste prenesli in uporabili programsko 

opremo in ste tako pokazali zanimanje za njeno vsebino ter se v skladu s tem vaši osebni podatki lahko 

dajo na voljo članom našega tržnega oddelka ali odgovornim za trženje v naših podružnicah in/ali 

neodvisnim dobaviteljem na ozemlju EMEA in so jim dodeljeni, da bi vas še naprej obveščali o 

programski opremi in njeni vsebini in/ali da bi uporabljali podatke za anonimno analizo, namenjeno 

trženju in prodaji, na primer za merjenje uporabe programske opreme po državah/zemljepisni lokaciji. 

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali v druge namene. 

 



Dakin bo nadziral osebne podatke in bo vedno ravnal v skladu z belgijsko zakonodajo z 8. decembra 1992 

o varovanju osebnih podatkov pri obdelavi podatkov ter poznejšimi spremembami ('Belgijski zakon o 

varstvu podatkov') in odlokov, na podlagi katerih se zakon izvaja. 

V skladu z belgijskim zakonom o zasebnosti imate pravico do dostopa, popravkjanja in odstranjevanje 

osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Če želite uveljaviti katero koli od teh pravic, bo ta brezplačno 

na voljo na podlagi zahteve, poslane z e-pošto na info@daikineurope.com. 

Mešano 

Določila teh Pogojev za uporabo se nanašajo in zavezujejo tudi Vaše pravne naslednike, upravitelje, 

zakonite zastopnike in pooblaščene asignate. 

Razen če je tu določeno drugače, če se izkaže, da je katero od določil v Pogojih za uporabo neveljavno ali 

ga ni mogoče zakonito uveljavljati, neveljavnost ali neuveljavljanje tega določila ne vpliva na druga 

določila in ostanejo v veljavi vsa določila, ki se jih neveljavnost ali neuveljavljanje ne tičeta. V teh 

primerih se strinjate, da boste poskusili vsako od določil, ki so neveljavna ali jih ni mogoče uveljavljati, 

poiskati veljavno določilo, ki do največje možne mere ustreza ciljem in namenom določila, ki je 

neveljavno ali ga ni mogoče uveljaviti. 

Veljavnost in razlaga Pogojev za uporabo se izvaja v skladu z zakonodajo Belgije in za vse zahteve, ki 

izhajajo iz Pogojev za uporabo, je pristojno sodišče v Bruslju. 

Kontaktne informacije 

Če potrebujete dodatne informacije ali imate druga vprašanja, prosimo, da stopite v stik z nami na e-

poštnem naslovu info@daikineurope.com 
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Pogoji za uporabo: (uporaba programske opreme Cloud) 

 

Prosimo, da skrbno preberete pogoje za uporabo. 

Ti pogoji in določila uporabe ("Pogoji za uporabo") so zavezujoča pravna pogodba med vami ("vi" ali 

"vaš") in družbo Daikin Europe N.V., z registriranim sedežem na naslovu Zandvoordestraat 300, 8400 

Oostende, Belgija ("Daikin") o uporabi opreme Daikin Online Control Heating ("programska oprema") in 

predstavljajo popolno soglasje med družbo Daikin in vami. 

Ti Pogoji za uporabo nadomeščajo vsa druga določila in pogoje uporabe, ki bi jih navedli Vi, in pravice 

vseh strank urejajo izključno določila in pogoji, zapisani v nadaljevanju. 

Z uporabo Programske opreme se strinjate, da soglašate z določili in pogoji iz Pogojev za uporabo. Če se 

s Pogoji za uporabo ne strinjate, Programske opreme absolutno ne smete uporabljati. 

Uporaba Programske opreme 

V skladu z določili in pogoji teh Pogojev za uporabo Vam Daikin podeljuje brezplačno, neekskluzivno in 

neprenosljivo licenco za uporabo Programske opreme na napravah z ustreznim operacijskim sisitemom, 

kot jo je načrtoval Daikin za namen oddaljenega nadzora in krmiljenja vaše opreme Daikin v državi po 

vaši izbiri na območju EMEA (kjer je na voljo). 

Pogoji za uporabo vam ne podeljujejo pravice, da bi izdelek uporabljali na kakršenkoli način, ki se 

razlikuje od zgornjega. Še posebej vas opominjamo, da Daikin izrezno prepoveduje vnovično distribucijo, 

prodajo, lizing, najem ali izvoz Programske opreme v kakršnikoli obliki brez pisnega privoljenja. Razen če 

je to izrecno dovoljeno s Pogoji za uporabo, ne smete kopirati, reproducirati, spreminjati, prenašati ali 

distribuirati Programske opreme ali njenih delov, ali omogočiti tretjim osebam, da to počnejo. O 

Programski opremi ne boste podajali nobenih nezakonitih informacij. 

Če programsko opremo kadar koli prenesete, namestite in/ali uporabite kot aplikacijo Apple, morate 

izpolnjevati pogoje in določila družbe Apple, kot je primerno od časa do časa, in so na voljo na 

http://www.apple.com/legal/terms/, in/ali katere koli pogoje in določila tretjih oseb, ki se uporabljajo v 

zvezi z uporabo programske opreme. 

Če programsko opremo kadar koli prenesete, namestite in/ali uporabite kot aplikacijo Google Play Store, 

morate izpolnjevati pogoje in določila Google Play Store, kot je primerno od časa do časa, in so na voljo 

na http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html, in/ali katere koli pogoje in določila tretjih 

oseb, ki se uporabljajo v zvezi z uporabo programske opreme. 

Programsko opremo morate prenesti, namestiti in uporabljati na svoje stroške in izdatke na Vaši lastni 

napravi in v skladu s temi Pogoji za uporabo. 

 



Registracija računa 

Za uporabo nekaterih funkcij te Programske opreme boste morda morali najprej registrirati uporabniški 

račun. 

Daikin bo vsako uporabo te programske opreme upošteval kot uporabo s strani uporabnika, ki je opravil 

registracijo. Daikin ne bo v nobenem primeru odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi zlorabe ali 

nepravilne uporabe registriranih računov s strani tretjih oseb zaradi vašega neustreznega upravljanja 

vašega registriranega računa.   

Avtorske pravice 

Daikin je lastnik ali ima licenco za vse (intelektualne) avtorske pravice za Programsko opremo in njeno 

vsebino, Vi pa se strinjate, da teh pravic niste kupili v smislu intelektualnih pravic, razen če je v teh 

Pogojih za uporabo določeno drugače. 

Tržno ime / Blagovne znamke 

Vsa (morebitna) trgovska imena in blagovne znamke, ki so prikazani v programski opremi, ki pripada 

družbi Daikin zdaj ali od zdaj naprej, so v izključni lasti družbe Daikin ali njenih(-e) podružnic(-e) ali pa 

ima(-jo) licenco zanje. To, da uporabljate programsko opremo, se ne sme razumeti tako, kot da vam je 

implicitno ali drugače dodeljena kakršna koli licenca ali pravica do uporabe katerega koli trgovskega 

imena in blagovne znamke, (morebiti) prikazane v programski opremi. 

Izjava o neprevzemanju garancijskih odgovornosti 

Daikin je vsebino Programske opreme (vključno s prevodi) sestavil po svoji najboljši moči. Vendar pa je 

ta Programska oprema (in njena vsebina) le informacija in za Daikin ne predstavlja zavezujoče ponudbe. 

Daikin ne zagotavlja, da bo Programska oprema brez napak. Programska oprema in njena vsebina sta 

dobavljeni 'TAKI KOT STA', brez dodatnih garancij - izrecnih ali implicitnih, vključno s tem, a ne omejeno 

na, z garancijo naslova in proti kršenju ali implicitni garanciji tržnosti ali primernosti za določen namen - 

glede na popolnost, razpoložljivost, natančnost, zanesljivost Programske opreme ali njene vsebine ter 

izdelkov in storitev, predstavljenih v nadaljevanju. 

Programska oprema ima inherentne omejitve, vključno z a ne omejeno na možne napake v dizajnu in 

hrošče v programski kodi. Celotno tveganje za kakovost in zmogljivost Programske opreme nosite Vi, in 

Vaša odgovornost je, da Programska oprema naredi, kar Vi od nje zahtevate, preden jo začnete 

uporabljati za kakršenkoli namen (razen preizkušanja). 

Omejena odgovornost 

Ko uporabljate Programsko opremo, priznavate in sprejemate, da to počnete izključno na svojo 

odgovornost. Strinjate se, da ne boste pod nobenimi pogoji izrekali zahtev napram Daikinu ali 

povezanim podjetjem kot zaposleni, podizvajalec, agent, predstavnik, svetovalec, monter ali sicer za 

izgubo, škodo, poškodbe, stroške, zaustavitev delovanja, izgubo poslovnih informacij, prekinitev 



poslovnega procesa, odpoved ali okvaro računalnika, ki jo boste morda utrpeli Vi ali katerakoli druga 

stranka zaradi kateregakoli razloga, ki izhaja iz povezave z uporabo Programske opreme ali njene 

vsebine, celo če Daikin za razsežnosti take izgube ve ali bi moral vedeti. Daikin ne odgovarja za nobeno 

neposredno, posredno, splošno, posebno, naključno, kazensko in/ali posledično škodo, ki izhaja iz 

uporabe ali nezmožnosti uporabe programske opreme in/ali razlage njene vsebine, v največji možni 

meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja. 

Daikin ni odgovoren za vaše omrežje ali omrežje tretje osebe, za sisteme in omrežne povezave ali za 

pogoje ali težave, ki izhajajo iz vaših ali omrežnih povezav tretjih oseb (npr. pasovne širine, zamikov, 

izpadov omrežja), ali ki jih povzroči internet. 

Vi ste odgovorni za konfiguracijo, upravljanje, varnost in vzdrževanje svojih omrežij in sistemov ter za 

varnost, celovitost in varnostno kopiranje vaših podatkov. 

Odškodnina 

Daikina in povezana podjetja odvezujete od obveznosti povračil za kakršnekoli zahteve, ki bi lahko 

izhajale iz kakršnihkoli izgub, škode, poškodb, stroškov, prenehanja dela, izgube poslovnih informacij, 

prekinitve poslovnega procesa, odpovedi ali okvare računalnika, ki jo lahko utrpite Vi ali druga stranka 

kot posledico kateregakoli dejanja ali nedejanja Daikina ali povezanih podjetij, najsi gre za malomarnost 

ali ne, ki izhaja iz Vaše uporabe Programske opreme ali njene vsebine ali iz drugega vzroka, ki izhaja iz 

povezave s Programsko opremo. 

Dopolnila 

Daikin si pridržuje pravico do izdaje novih različic Programske opreme (vključno s spremembami funkcij 

ali vmesnika), ki lahko zamenjajo prejšnje izdane različice Programske opreme, ali do občasne nagradnje 

vsebine Programske opreme po lastni presoji in brez vnaprejšnje napovedi. 

Daikin si pridržuje pravico, da od časa do časa spremeni te pogoje uporabe po lastni presoji družbe 

Daikin in brez predhodne najave. Sami ste odgovorni za to, da se seznanite s pogoji uporabe, ki veljajo v 

času dostopa in uporabe te programske opreme. 

ZAŠČITA PODATKOV 

Preden lahko začnete uporabljati programsko opremo, bo vmesnik vaše opreme Daikin samodejno 

pridobil naslov IP, da bo omogočena komunikacija med strežnikom in vmesnikom. To se bo zgodilo 

vsakokrat, ko boste želeli in sprejeli omogočenje komunikacije med strežnikom in katerim koli 

vmesnikom. 

Daikin bo od vas pridobil in shranil naslednje osebne podatke, na kar podajate svoje soglasje: e-poštni 

naslov, uporabniško ime, geslo, ime, naslov, številko mobilnega telefona, številko fiksnega telefona, 

jezik, informacije o napravi in identifikatorje rabe. 

 



  Vaši osebni podatki bodo morda dani na voljo članom oddelka za trženje ali odgovornim za trženje v 

podružnicah Daikin na ozemlju EMEA in jim bodo dodeljeni, da vam bodo lahko posredovali informacije 

o programski opremi in njeni vsebini, in/ali pa bodo podatki uporabljeni za anonimne tržne in prodajne 

raziskave, na primer za merjenje uporabe programske opreme na določenem geografskem območju ali 

po državah. 

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali v druge namene.   

Dakin bo nadziral osebne podatke in bo vedno ravnal v skladu z belgijsko zakonodajo z 8. decembra 1992 

o varovanju osebnih podatkov pri obdelavi podatkov ter poznejšimi spremembami ('Belgijski zakon o 

varstvu podatkov') in odlokov, na podlagi katerih se zakon izvaja.  

V skladu z belgijskim zakonom o zasebnosti imate pravico do dostopa in pravico do popravljanja osebnih 

podatkov, ki se nanašajo na vas. Če želite uveljaviti katero koli od teh pravic, bo ta brezplačno na voljo 

na podlagi zahteve, poslane z e-pošto na info@daikineurope.com. 

S programsko opremo imate pravico zbrisati svoje osebne podatke. 

Ko zbrišete vaše osebne podatke iz oblaka, bodo vaši podatki za omejen čas še vedno na voljo v 

dnevniških datotekah ali varnostnih kopij. 

S tem podajate soglasje za DENV za uporabo vaših osebnih podatkov v skladu s Pogoji za uporabo in za 

deljenje omenjenih podatkov z entiteto, ki je del skupine Daikin, ali z drugimi osebami, če bo Daikin 

lahko zagotovil, da so bili upoštevani tehnični in organizacijski varnostni ukrepi za preprečevanje 

nepravilnega ali nelegalnega razkrivanja ali obdelovanja vaših osebnih podatkov, ali za naključno izgubo 

ali uničenje ali poškodovanje osebnih podatkov. 

S tem izrecno potrjujete in podajate soglasje, da lahko Daikin prenese vaše osebne podatke z območja 

EEA in uporabi oblačne storitve za shranjevanje vaših osebnih podatkov. 

Daikin bo uporabil tržno smiselne varnostne tehnologije (na primer šifriranje, zaščito z gesli in zaščito s 

požarnim strežnikom) za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim razkrivanjem. 

Daikin bo odgovoren le, če bo sodišče odločilo, da ni uporabil vseh smiselnih ukrepov za zaščito vaših 

osebnih podatkov pred nepooblaščenim razkrivanjem. 

Mešano 

Določila teh Pogojev za uporabo se nanašajo in zavezujejo tudi Vaše pravne naslednike, upravitelje, 

zakonite zastopnike in pooblaščene asignate. 

Razen če je tu določeno drugače, če se izkaže, da je katero od določil v Pogojih za uporabo neveljavno ali 

ga ni mogoče zakonito uveljavljati, neveljavnost ali neuveljavljanje tega določila ne vpliva na druga 

določila in ostanejo v veljavi vsa določila, ki se jih neveljavnost ali neuveljavljanje ne tičeta. V teh 

primerih se strinjate, da boste poskusili vsako od določil, ki so neveljavna ali jih ni mogoče uveljavljati, 



poiskati veljavno določilo, ki do največje možne mere ustreza ciljem in namenom določila, ki je 

neveljavno ali ga ni mogoče uveljaviti. 

Veljavnost in razlaga Pogojev za uporabo se izvaja v skladu z zakonodajo Belgije in za vse zahteve, ki 

izhajajo iz Pogojev za uporabo, je pristojno sodišče v Bruslju. 

Kontaktne informacije 

Če potrebujete dodatne informacije ali imate druga vprašanja, prosimo, da stopite v stik z nami na e-

poštnem naslovu info@daikineurope.com 

Preden lahko uporabljate to aplikacijo, morate sprejeti Pogoje za uporabo. 


