
Licencmegállapodás 

Használati feltételek: (helyi használatra) 

 

Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi használati feltételeket. 

Jelen feltételek és kikötések (továbbiakban: "Használati feltételek") az Ön (továbbiakban: "Ön" vagy 

"Önök") és a Daikin Europe N.V. vállalat (székhelye: Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium) (a 

továbbiakban: "Daikin") között a Daikin Online Control Heating szoftver (továbbiakban: a "Szoftver") 

tárgyában létrejött jogilag kötelező érvényű megállapodást testesítik meg, és a Daikin és Ön között 

létrejött teljes megállapodást képezik. Jelen Használati feltételek az Ön által meghatározott minden 

egyéb rendelkezést, feltételt és kikötést érvénytelenítenek, és ezért a felek jogaira tekintettel kizárólag a 

jelen feltételekben meghatározott rendelkezések és szerződéses feltételek az irányadók. 

A Szoftver megvásárlásával Ön elfogadja a jelen Használati feltételek feltételeinek és kikötéseinek 

betartását. Amennyiben a jelen Használati feltételeket Ön nem fogadja el, a Szoftvert semmilyen módon 

nem használhatja. 

A Szoftver használata 

 Jelen Használati feltételek feltételei alapján a Daikin díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja a 

Szoftver megfelelő operációs rendszerrel ellátott és a Daikin által megjelölt eszközökön történő 

használatához szükséges nem kizárólagos és nem átruházható licencet annak érdekében, hogy távolról 

figyelemmel kísérje és ellenőrizze az Ön Daikin berendezését az EMEA területén belül az Ön választása 

szerinti országban (adott esetben). 

Jelen Használati feltételek semmilyen jogot nem biztosítanak a fent meghatározottól eltérő 

felhasználásra. Kifejezetten tilos a Daikin írásos engedélye nélkül a Szoftver további forgalmazása, 

értékesítése, bérbeadása, haszonbérbeadása vagy exportálása. A jelen Használati feltételekben 

kifejezetten engedélyezett eseteket kivéve tilos a Szoftver vagy annak egy részének másolása, 

sokszorosítása, módosítása, továbbadása vagy forgalmazása, vagy harmadik személynek ezekben való 

segítségnyújtás. Tilos a Szoftverre vonatkozóan törvénytelen információk benyújtása. 

Amennyiben Ön a Szoftvert Apple alkalmazásként tölti le, telepíti és/vagy használja, Ön mindenkor 

köteles betartani az Apple mindenkor érvényes és a http://www.apple.com/legal/terms/ webhelyen 

elérhető használati feltételeit és/vagy harmadik felek minden, a Szoftver használatára vonatkozó 

használati feltételeit. 

Amennyiben Ön a Szoftvert Google Play Áruház alkalmazásként tölti le, telepíti és/vagy használja, Ön 

mindenkor köteles betartani a Google Play Áruház mindenkor érvényes és a 

http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html webhelyen elérhető használati feltételeit 

és/vagy harmadik felek minden, a Szoftver használatára vonatkozó használati feltételeit. 



A Szoftvert Ön saját költségére tölti le, telepíti és használja az Ön saját eszközén a jelen Használati 

feltételek rendelkezéseivel összhangban. 

Fiók regisztráció 

A Szoftver bizonyos funkcióinak használatához előzetes fiók regisztrációra lehet szüksége. 

A Daikin a Szoftver minden használatát a regisztrációt elvégző felhasználó általi használatnak tekinti. A 

Daikin semmilyen körülmények között nem felelős a regisztrált fiókokkal való harmadik felek által 

elkövetett visszaélésből eredő károkért, amennyiben ez az Ön regisztrált fiókjának nem megfelelő 

kezelésének tulajdonítható. 

Szerzői jog 

A Szoftverhez és tartalmához fűződő valamennyi (szellemi) tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese a 

Daikin, és Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen szellemi tulajdonjogok tekintetében Ön semmilyen jogot 

nem szerezhet, kivéve, ha a jelen Használati feltételek erre vonatkozóan kifejezetten másképp 

rendelkeznek.  

Cégnév / Védjegy 

 A Daikin tulajdonában álló Szoftveren keresztül megjelenő összes kereskedelmi név és védjegy (ha van 

ilyen) most és a továbbiakban is a Daikin vagy leányvállalatának/-vállalatainak kizárólagos tulajdonát 

képezik, vagy azok tekintetében kizárólagos engedéllyel rendelkeznek. 

A Szoftver használata nem értelmezhető a Szoftveren keresztül megjelenő kereskedelmi nevek és 

védjegyek (ha vannak ilyenek) használatára vonatkozó engedély vagy jog hallgatólagos vagy egyéb 

módon történő biztosításának. 

A garancia korlátozása  

A Daikin a Szoftver tartalmát (a fordításokkal együtt) legjobb tudásának megfelelően állította össze. 

A Szoftvert (és tartalmát) azonban kizárólag információk útján alakították ki, így nem testesít meg a 

Daikinra kötelező érvényű ajánlatot. A Daikin nem garantálja, hogy a Szoftver hibátlan lesz. A Szoftver és 

tartalma a jelen állapotban kerül forgalomba, és a Szoftver vagy tartalmának és a benne megjelenő 

termékek és szolgáltatások teljessége, rendelkezésre állása, pontossága, megbízhatósága tekintetében 

semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk, korlátozás nélkül ideértve a 

jogcímszavatosságot és jogtisztasági szavatosságot, vagy az ért��kesíthetőségre vagy az adott célra 

való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat. 

A Szoftver belső korlátokat tartalmaz, korlátozás nélkül ideértve többek között az esetleges tervezésbeli 

hibákat és programhibákat. A Szoftver minőségével és teljesítményével kapcsolatos összes kockázatot 

Ön viseli, és az Ön felelőssége bármilyen célra történő használata (kivéve a tesztelést) előtt biztosítani, 

hogy a Szoftver az Ön által megkívánt módon működjön. 



 

Korlátolt felelősség 

 A Szoftver használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftvert Ön kizárólag saját 

kockázatára használja. 

Ön elfogadja, hogy semmilyen körülmények között nem támaszthat követelést a Daikin vállalattal vagy 

társult vállalataival szemben, sem alkalmazottként, alvállalkozóként, ügynökként, képviselőként, 

tanácsadóként, telepítőként vagy egyéb módon olyan veszteségek, károk, rongálódás, sérülés, költség, 

munkaleállás, üzleti információk elvesztése, számítógép meghibásodása vagy hibás működése miatt, 

amelyet Ön vagy bármely másik fél bármilyen okból vagy bármilyen módon a Szoftver vagy tartalmának 

használatával kapcsolatban elszenvedett, még akkor sem, ha a Daikin tisztában volt, vagy tisztában 

kellett volna lennie az ilyen veszteségek lehetőségével. A Daikin az alkalmazandó jog által megengedett 

maximális mértékben nem vonható felelősségre a Szoftver használatából, vagy használhatatlanságából 

és/vagy tartalmának értelmezéséből eredő bármilyen közvetlen, közvetett, általános, speciális, véletlen, 

büntetőjogi és/vagy következményes kárért, költségért, kiadásért és/vagy veszteségért. 

Kártalanítás 

Ön kártalanítja, megvédi és mentesíti a Daikin vállalatot és leányvállalatait minden olyan veszteség, kár, 

rongálódás, sérülés, költség, munkaleállás, üzleti információk elvesztése, számítógép meghibásodása 

vagy hibás működése miatt keletkező követeléstől, amelyet Ön vagy bármely másik fél a Daikin vagy a 

leányvállalatainak gondatlan vagy nem gondatlan mulasztása következtében, a Szoftver és tartalmának 

használatából adódóan, vagy bármilyen más okból, vagy más módon a Szoftverrel kapcsolatban 

elszenvedett. 

Módosítások 

A Daikin fenntartja a jogot, hogy saját belátása alapján, és előzetes bejelentés nélkül időről időre 

forgalomba hozza a szoftver újabb verzióit (ideértve a funkcionalitás vagy az illesztőfelület 

módosításait), amelyek felváltják a Szoftver korábban forgalomba hozott verzióit, vagy hogy a Szoftver 

tartalmát időről időre frissítse. 

A Daikin fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, és előzetes bejelentés nélkül időről időre 

módosítsa ezeket a Használati feltételeket. Ön felelős azért, hogy tájékozódjon a Szoftver elérésének és 

használatának időpontjában hatályos Használati feltételekről. 

Adatvédelem 

Amennyiben alkalmazható, a Daikin kizárólag a személyes adatokat gyűjti, mivel Ön a Szoftver letöltését 

és használatát választotta, és ezzel tartalma iránt érdeklődést tanúsított, és ennek megfelelően az Ön 

személyes adatait marketing osztályunk tagjai vagy leányvállalataink és/vagy az EMEA térségbeli 

független forgalmazóink marketing felelősei rendelkezésére bocsáthatjuk, és ők azokat arra 

használhatják, hogy Önt folyamatosan tájékoztassák a Szoftverről vagy annak tartalmáról, és/vagy 



adatait marketing vagy értékesítési célú anonim elemzésre használják fel, például a Szoftver 

országonkénti/földrajzi elhelyezkedésenkénti használatának mérésére. 

Személyes adatait egyéb célokra nem használjuk fel. 

A Daikin e személyes adatok ellenőreként jár el, és mindig a személyes adatok feldolgozásával 

kapcsolatos adatvédelemről szóló 1992. december 8-i módosított belga törvénynek (továbbiakban: 

"Belga adatvédelmi törvény") és végrehajtási rendeleteinek megfelelően jár el. 

A belga adatvédelmi törvénnyel összhangban Önnek joga van hozzáférni saját személyes adataihoz, 

megtekintheti és módosíthatja azokat. Amennyiben e jogait gyakorolni szeretné, azt díjmentesen 

megteheti az info@daikineurope.com e-mail címre küldött kérése alapján. 

Egyebek 

A jelen Használati feltételek rendelkezései vonatkoznak az Ön jogutódjaira, ügyintézőire, jogi 

képviselőire és az Ön engedélyezett engedményeseire is, illetve rájuk nézve is kötelező érvényűek. 

Ha a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, vagy nem érvényesíthető, az adott 

rendelkezés érvénytelensége vagy érvényesíthetetlensége nem érinti a jelen Használati feltételek egyéb 

rendelkezéseit, és az ilyen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség által nem érintett összes 

rendelkezés érvényes és hatályos marad, kivéve, ha a jelen feltételek kifejezetten másképp 

rendelkeznek. Ilyen esetekben Ön hozzájárul ahhoz, hogy minden egyes érvénytelen vagy 

érvényesíthetetlen rendelkezést olyan érvényes vagy érvényesíthető rendelkezéssel helyettesítsünk, 

amely a lehető legnagyobb mértékben eléri az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezés céljait, 

illetve szándékát. 

A jelen Használati feltételek érvényessége ��s értelmezése tekintetében Belgium törvényei az 

irányadók, és a jelen Használati feltételekből eredő összes igényt kizárólag a brüsszeli bíróságok elé kell 

terjeszteni. 

Elérhetőség 

Amennyiben további információra van szüksége, vagy egyéb kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a 

kapcsolatot a következő e-mail címen keresztül: info@daikineurope.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@daikineurope.com


Használati feltételek: (Felhő használat) 

Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi használati feltételeket. 

Jelen feltételek és kikötések (továbbiakban: "Használati feltételek") az Ön (továbbiakban: "Ön" vagy 

"Önök") és a Daikin Europe N.V. vállalat (székhelye: Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium) (a 

továbbiakban: "Daikin") között a Daikin Online Control Heating szoftver (továbbiakban: a "Szoftver") 

tárgyában létrejött jogilag kötelező érvényű megállapodást testesítik meg, és a Daikin és Ön között 

létrejött teljes megállapodást képezik. Jelen Használati feltételek az Ön által meghatározott minden 

egyéb rendelkezést, feltételt és kikötést érvénytelenítenek, és ezért a felek jogaira tekintettel kizárólag a 

jelen feltételekben meghatározott rendelkezések és szerződéses feltételek az irányadók. 

A Szoftver megvásárlásával Ön elfogadja a jelen Használati feltételek feltételeinek és kikötéseinek 

betartását. Amennyiben a jelen Használati feltételeket Ön nem fogadja el, a Szoftvert semmilyen módon 

nem használhatja. 

A Szoftver használata 

Jelen Használati feltételek feltételei alapján a Daikin díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja a 

Szoftver megfelelő operációs rendszerrel ellátott és a Daikin által megjelölt eszközökön történő 

használatához szükséges nem kizárólagos és nem átruházható licencet annak érdekében, hogy távolról 

figyelemmel kísérje és ellenőrizze az Ön Daikin berendezését az EMEA területén belül az Ön választása 

szerinti országban (adott esetben). 

Jelen Használati feltételek semmilyen jogot nem biztosítanak a fent meghatározottól eltérő 

felhasználásra. Kifejezetten tilos a Daikin írásos engedélye nélkül a Szoftver további forgalmazása, 

értékesítése, bérbeadása, haszonbérbeadása vagy exportálása. A jelen Használati feltételekben 

kifejezetten engedélyezett eseteket kivéve tilos a Szoftver vagy annak egy részének másolása, 

sokszorosítása, módosítása, továbbadása vagy forgalmazása, vagy harmadik személynek ezekben való 

segítségnyújtás. Tilos a Szoftverre vonatkozóan törvénytelen információk benyújtása. 

Amennyiben Ön a Szoftvert Apple alkalmazásként tölti le, telepíti és/vagy használja, Ön mindenkor 

köteles betartani az Apple mindenkor érvényes és a http://www.apple.com/legal/terms/ webhelyen 

elérhető használati feltételeit és/vagy harmadik felek minden, a Szoftver használatára vonatkozó 

használati feltételeit. 

Amennyiben Ön a Szoftvert Google Play Áruház alkalmazásként tölti le, telepíti és/vagy használja, Ön 

mindenkor köteles betartani a Google Play Áruház mindenkor érvényes és a 

http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html webhelyen elérhető használati feltételeit 

és/vagy harmadik felek minden, a Szoftver használatára vonatkozó használati feltételeit. 

A Szoftvert Ön saját költségére tölti le, telepíti és használja az Ön saját eszközén a jelen Használati 

feltételek rendelkezéseivel összhangban. 

 



Fiók regisztráció 

A Szoftver bizonyos funkcióinak használatához előzetes fiók regisztrációra lehet szüksége. 

A Daikin a Szoftver minden használatát a regisztrációt elvégző felhasználó általi használatnak tekinti. A 

Daikin semmilyen körülmények között nem felelős a regisztrált fiókokkal való harmadik felek által 

elkövetett visszaélésből eredő károkért, amennyiben ez az Ön regisztrált fiókjának nem megfelelő 

kezelésének tulajdonítható.   

Szerzői jog 

A Szoftverhez és tartalmához fűződő valamennyi (szellemi) tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese a 

Daikin, és Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen szellemi tulajdonjogok tekintetében Ön semmilyen jogot 

nem szerezhet, kivéve, ha a jelen Használati feltételek erre vonatkozóan kifejezetten másképp 

rendelkeznek. 

Cégnév / Védjegy 

A Daikin tulajdonában álló Szoftveren keresztül megjelenő összes kereskedelmi név és védjegy (ha van 

ilyen) most és a továbbiakban is a Daikin vagy leányvállalatának/-vállalatainak kizárólagos tulajdonát 

képezik, vagy azok tekintetében kizárólagos engedéllyel rendelkeznek. A Szoftver használata nem 

értelmezhető a Szoftveren keresztül megjelenő kereskedelmi nevek és védjegyek (ha vannak ilyenek) 

használatára vonatkozó engedély vagy jog hallgatólagos vagy egyéb módon történő biztosításának. 

A garancia korlátozása 

A Daikin a Szoftver tartalmát (a fordításokkal együtt) legjobb tudásának megfelelően állította össze. A 

Szoftvert (és tartalmát) azonban kizárólag információk útján alakították ki, így nem testesít meg a 

Daikinra kötelező érvény�� ajánlatot. A Daikin nem garantálja, hogy a Szoftver hibátlan lesz. A 

Szoftver és tartalma a jelen állapotban kerül forgalomba, és a Szoftver vagy tartalmának és a benne 

megjelenő termékek és szolgáltatások teljessége, rendelkezésre állása, pontossága, megbízhatósága 

tekintetében semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk, korlátozás nélkül ideértve 

a jogcímszavatosságot és jogtisztasági szavatosságot, vagy az értékesíthetőségre vagy az adott célra való 

alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos garanciákat. 

A Szoftver belső korlátokat tartalmaz, korlátozás nélkül ideértve többek között az esetleges tervezésbeli 

hibákat és programhibákat. A Szoftver minőségével és teljesítményével kapcsolatos összes kockázatot 

Ön viseli, és az Ön felelőssége bármilyen célra történő használata (kivéve a tesztelést) előtt biztosítani, 

hogy a Szoftver az Ön által megkívánt módon működjön. 

Korlátolt felelősség 

A Szoftver használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szoftvert Ön kizárólag saját 

kockázatára használja. Ön elfogadja, hogy semmilyen körülmények között nem támaszthat követelést a 

Daikin vállalattal vagy társult vállalataival szemben, sem alkalmazottként, alvállalkozóként, ügynökként, 



képviselőként, tanácsadóként, telepítőként vagy egyéb módon olyan veszteségek, károk, rongálódás, 

sérülés, költség, munkaleállás, üzleti információk elvesztése, számítógép meghibásodása vagy hibás 

működése miatt, amelyet Ön vagy bármely másik fél bármilyen okból vagy bármilyen módon a Szoftver 

vagy tartalmának használatával kapcsolatban elszenvedett, még akkor sem, ha a Daikin tisztában volt, 

vagy tisztában kellett volna lennie az ilyen veszteségek lehetőségével. A Daikin az alkalmazandó jog által 

megengedett maximális mértékben nem vonható felelősségre a Szoftver használatából, vagy 

használhatatlanságából és/vagy tartalmának értelmezéséből eredő bármilyen közvetlen, közvetett, 

általános, speciális, véletlen, büntetőjogi és/vagy következményes kárért. 

A Daikin nem felelős az Ön vagy egy harmadik fél hálózatáért, rendszereiért vagy hálózati kapcsolataiért 

vagy az Ön vagy egy harmadik fél hálózati kapcsolatával kapcsolatos vagy abból eredő állapotokért vagy 

problémákért (pl. sávszélességi problémák, túlságosan hosszú késés, szolgáltatáskimaradás), vagy az 

internettel kapcsolatos problémákért. Ön felel a hálózatai és rendszerei konfigurációjáért, kezeléséért, 

biztonságáért és karbantartásáért, valamint adatai integritásáért és biztonsági másolataiért. 

Kártalanítás 

Ön kártalanítja, megvédi és mentesíti a Daikin vállalatot és leányvállalatait minden olyan veszteség, kár, 

rongálódás, sérülés, költség, munkaleállás, üzleti információk elvesztése, számítógép meghibásodása 

vagy hibás működése miatt keletkező követeléstől, amelyet Ön vagy bármely másik fél a Daikin vagy a 

leányvállalatainak gondatlan vagy nem gondatlan mulasztása következtében, a Szoftver és tartalmának 

használatából adódóan, vagy bármilyen más okból, vagy más módon a Szoftverrel kapcsolatban 

elszenvedett. 

Módosítások 

A Daikin fenntartja a jogot, hogy saját belátása alapján, és előzetes bejelentés nélkül időről időre 

forgalomba hozza a szoftver újabb verzióit (ideértve a funkcionalitás vagy az illesztőfelület 

módosításait), amelyek felváltják a Szoftver korábban forgalomba hozott verzióit, vagy hogy a Szoftver 

tartalmát időről időre frissítse. 

A Daikin fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, és előzetes bejelentés nélkül időről időre 

módosítsa ezeket a Használati feltételeket. Ön felelős azért, hogy tájékozódjon a Szoftver elérésének és 

használatának időpontjában hatályos Használati feltételekről. 

ADATVÉDELEM 

Mielőtt megkezdi a Szoftver használatát, a Daikin berendezésének adapterén található IP címét 

automatikusan begyűjtjük, hogy lehetővé váljon a kommunikáció a szerver és az adapter között, és 

Önnek minden alkalommal el kell fogadnia, hogy engedélyezi a kommunikációt a szerver és az adapter 

között. 

A Daikin kizárólag az alábbi személyes adatokat gyűjti be és dolgozza fel, Ön pedig ezennel 

beleegyezését adja ezen adatok feldolgozásához: e-mail cím, felhasználónév, jelszó, név, cím, 

mobilszám, vonalas telefonszám, nyelv, eszközzel kapcsolatos adatok és alkalmazásazonosítók.   Az Ön 



személyes adatait marketing osztályunk tagjai vagy leányvállalataink és/vagy az EMEA térségbeli Daikin 

leányvállalatok marketing felelősei rendelkezésére bocsáthatjuk, és ők azokat arra használhatják, hogy 

Önt folyamatosan tájékoztassák a Szoftverről vagy annak tartalmáról, és/vagy adatait marketing vagy 

értékesítési célú anonim elemzésre használják fel, például a Szoftver országonkénti/földrajzi 

elhelyezkedésenkénti használatának mérésére. Személyes adatait egyéb célokra nem használjuk fel.   

A Daikin e személyes adatok ellenőreként jár el, és mindig a személyes adatok feldolgozásával 

kapcsolatos adatvédelemről szóló 1992. december 8-i módosított belga törvénynek (továbbiakban: 

"Belga adatvédelmi törvény") és végrehajtási rendeleteinek megfelelően jár el.  

A Belga adatvédelmi törvénnyel összhangban Önnek joga van megtekinteni és módosítani a saját 

személyes adatait. Amennyiben e jogait gyakorolni szeretné, azt díjmentesen megteheti az 

info@daikineurope.com e-mail címre küldött kérése alapján. 

Önnek jogában áll személyes adatainak törlése a Szoftver használatával. Miután törölte személyes 

adatait a felhőből, adatai korlátozott ideig továbbra is hozzáférhetőek lesznek a naplófájlokban vagy a 

biztonsági másolatokban. 

Ön ezennel beleegyezik, hogy a DENV felhasználja személyes adatait a jelen Használati feltételek szerint, 

és megossza az említett adatokat a Daikin csoportba tartozó bármely entitással vagy más felekkel, 

amennyiben a Daikin biztosítja az adatvédelemhez szükséges előírások, valamint a megfelelő műszaki és 

szervezeti intézkedések betartását, melyek kizárják személyes adatai helytelen vagy illegális 

közzétételét, feldolgozását, véletlen elvesztését, illetve megsemmisülését vagy sérülését. 

Ön ezennel tudomásul veszi és kifejezetten engedélyét adja ahhoz, hogy a Daikin az EGT területén 

kívülre is továbbíthassa személyes adatait, és Felhő Szolgáltatások alkalmazásával tárolhassa személyes 

adatait. A Daikin kereskedelmi szempontból ésszerű biztonsági technológiákat (pl. titkosítás, jelszavas 

védelem és tűzfal) fog használni annak érdekében, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést 

személyes adataihoz. A Daikin kizárólag abban az esetben tehető felelőssé, ha jogerősen megállapítják, 

hogy a vállalat nem tette meg a kereskedelmi szempontból ésszerű óvintézkedéseket annak érdekében, 

hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést személyes adataihoz. 

Egyebek 

A jelen Használati feltételek rendelkezései vonatkoznak az Ön jogutódjaira, ügyintézőire, jogi 

képviselőire és az Ön engedélyezett engedményeseire is, illetve rájuk nézve is kötelező érvényűek. 

Ha a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, vagy nem érvényesíthető, az adott 

rendelkezés érvénytelensége vagy érvényesíthetetlensége nem érinti a jelen Használati feltételek egyéb 

rendelkezéseit, és az ilyen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség által nem érintett összes 

rendelkezés érvényes és hatályos marad, kivéve, ha a jelen feltételek kifejezetten másképp 

rendelkeznek. Ilyen esetekben Ön hozzájárul ahhoz, hogy minden egyes érvénytelen vagy 

érvényesíthetetlen rendelkezést olyan érvényes vagy érvényesíthető rendelkezéssel helyettesítsünk, 



amely a lehető legnagyobb mértékben eléri az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezés céljait, 

illetve szándékát. 

A jelen Használati feltételek érvényessége és értelmezése tekintetében Belgium törvényei az irányadók, 

és a jelen Használati feltételekből eredő összes igényt kizárólag a brüsszeli bíróságok elé kell terjeszteni. 

Elérhetőség 

Amennyiben további információra van szüksége, vagy egyéb kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a 

kapcsolatot a következő e-mail címen keresztül: info@daikineurope.com 

Az alkalmazás használata előtt el kell fogadnia a Használati feltételeket. 


