
Licensaftale 

Brugsvilkår: (anvendes lokalt) 

 

Læs venligst disse brugsvilkår omhyggeligt. 

Disse vilkår og betingelser ('Brugsvilkår') er en juridisk bindende aftale mellem dig ('Du', 'Dig', 'Din', 'Dit' 

eller 'Dine') og Daikin Europe NV, et selskab, der har hovedsæde på Zandvoordestraat 300, 8400 

Oostende, Belgien ('Daikin') vedrørende brugen af Daikin Online Control Heating ('Software'), og de 

udgør den samlede og fuldstændige aftale mellem Daikin og Dig. Disse brugsvilkår afløser alle andre 

bestemmelser, vilkår og betingelser, og aftaleparternes rettigheder reguleres således udelukkende af 

bestemmelser, vilkår og betingelser defineret i disse brugsvilkår. 

Ved at anvende softwaren accepterer bruger bestemmelserne og betingelserne defineret i disse 

brugsvilkår. Hvis bruger ikke kan acceptere brugsvilkårene, må bruger ikke anvende softwaren på nogen 

måde. 

Brug af softwaren  

Med forbehold for vilkårene og betingelserne i disse Betingelser for brug giver Daikin Dig en gratis, ikke-

eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at bruge Softwaren på enheder med et passende operativsystem 

som angivet af Daikin med det formål at fjernovervåge og styre dit Daikin-udstyr i dit land inden for 

EMEA-området (hvor det er muligt). 

Disse brugsvilkår giver ikke andre brugsrettigheder end dem, der er anført ovenfor. Der gøres særskilt 

opmærksom på, at videregivelse, salg, leasing, udlejning eller eksport af denne software i enhver form 

er forbudt uden skriftlig godkendelse fra Daikin. Med mindre at det er udtrykkeligt tilladt i 

brugsvilkårene, må man ikke kopiere, gengive, ændre, overføre eller videregive softwaren eller nogen 

del heraf, eller få tredjepart til at gøre dette. Der må ikke videregives ulovlig information om softwaren. 

I tilfælde af, at softwaren downloades, installeres og/eller bruges af dig som et Apple-program, vil du til 

enhver tid overholde Apples vilkår og betingelser, som disse måtte være fra tid til anden, og som kan 

findes på http://www.apple.com/legal/terms/ og/eller vilkår og betingelser for tredjeparts anvendelse 

med hensyn til brugen af softwaren. 

I tilfælde af, at softwaren downloades, installeres og/eller bruges af dig som et Google Play-program, vil 

du til enhver tid overholde vilkårene og betingelserne for Google Play, som disse måtte være fra tid til 

anden, og som kan findes på http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html og/eller vilkår og 

betingelser for tredjeparts anvendelse med hensyn til brugen af Softwaren. 

Softwaren skal downloades, installeres og anvendes for brugers regning på brugers egne enheder i 

overensstemmelse med disse brugsvilkår. 

 



Registrering af konto 

Det kan være nødvendigt at registrere en konto for at kunne anvende visse funktioner i forbindelse med 

denne software. 

Daikin vil betragte al anvendelse af denne software som værende anvendelse af brugeren, der udførte 

registreringen. Daikin vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes 

tredjeparters misbrug af registrerede konti på grund af mangelfuld håndtering fra din side af din 

registrerede konto.   

Copyright 

Daikin ejer eller er licenshaver af alle (intellektuelle) ejendomsrettigheder til Softwaren og dens indhold, 

og Du anerkender, at Du ikke erhverver nogen rettigheder vedrørende sådanne intellektuelle 

ejendomsrettigheder, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse Vilkår for brug.  

Handelsnavne / varemærker  

Alle handelsnavne og varemærker, som eventuelt vises via Softwaren, tilhører Daikin nu, eller de er/vil 

herefter være ejendom tilhørende eller licenseret til Daikin eller Daikins affilierede selskaber. 

Din brug af Softwaren må ikke opfattes som en tildeling, stiltiende eller på anden måde, af licens eller 

rettighed til at bruge eventuelle handelsnavne eller varemærker, som måtte blive vist gennem 

Softwaren. 

Fraskrivelse af garanti  

Daikin har samlet indholdet af denne Software (inklusive oversættelser) efter sin bedste overbevisning. 

Den foreliggende software (og dens indhold) er udelukkende beregnet på at give information, og den 

udtrykker ikke et tilbud, som forpligter Daikin. Daikin garanterer ikke, at softwaren er fejlfri. Denne 

software og dens indhold leveres, som den forefindes, uden garanti af nogen art - enten eksplicit eller 

forudsat, inklusive men ikke begrænset til titel garanti, garanti mod krænkelse eller implicitte garantier 

for salgbarhed eller specifik brugsegnethed - afgivet vedrørende fuldstændighed, tilgængelighed, 

korrekthed, driftssikkerhed på softwaren eller dens indhold samt produkterne og tjenesterne vist heri. 

Denne software har egne begrænsninger, inklusive men ikke begrænset til mulige udviklings- og 

programmeringsfejl. Al risiko vedrørende softwarens kvalitet og virkemåde bæres af brugeren, og det er 

brugers ansvar at sørge for, at softwaren udfører det ønskede, før den anvendes til et konkret formål 

(undtagen i forbindelse med testning af softwaren). 

Begrænset ansvar  

Når Du bruger Softwaren, anerkender og accepterer Du, at Du gør det for egen risiko. 

Bruger anerkender, at der under ingen omstændigheder kan gøres krav gældende mod Daikin eller dets 

tilknyttede selskaber, uanset om man er ansat, underleverandør, repræsentant, konsulent eller andet, 



for tab, skader, men, beskadigelse, udgifter, arbejdsstop, tab af forretningsoplysninger, afbrydelse af 

forretningsgang, computerfejl eller defekt, der rammer bruger eller tredjepart uanset årsag, hvordan 

end dette opstår i forbindelse med brug af softwaren og dens indhold, selv hvis Daikin har været 

vidende eller burde have været vidende om et sådant tabs omfang. Daikin er i videst muligt omfang 

inden for rammerne af gældende lovgivning ikke ansvarlig for direkte, indirekte, generelle, specifikke, 

tilfældige, erstatningspligtige og/eller sekundære skader, omkostninger, udgifter og/eller tab, som 

skyldes brug eller manglende evne til brug af softwaren og/eller tolkningen af softwarens indhold. 

Skadesløsholdelse 

Daikin og tilknyttede selskaber holdes skadesløse, og der kan ikke gøres krav gældende for tab, skader, 

men, beskadigelse, udgifter, arbejdsstop, tab af forretningsoplysninger, afbrydelse af forretningsgang, 

computerfejl eller defekt, som rammer bruger eller tredjepart uanset årsag, og som en følge af en 

handling eller udeladelse fra Daikins eller tilknyttede selskabers side, forsømmelig eller ej, i forbindelse 

med brugers anvendelse af softwaren og dens indhold eller andre forhold, hvordan end de sker i 

forbindelse med softwaren. 

Tilføjelser 

Daikin forbeholder sig ret til at udsende nye versioner af softwaren (inklusive ændringer af funktionalitet 

eller interface), der kan erstatte tidligere udsendte versioner af softwaren, eller at opdatere softwarens 

indhold fra tid til anden efter Daikins eget skøn og uden forudgående meddelelse herom. 

Daikin forbeholder sig ret til fra tid til anden, efter eget skøn og uden forudgående meddelelse at ændre 

disse Vilkår for brug. Du er ansvarlig for at gøre Dig bekendt med de gældende Vilkår for brug på 

tidspunktet, hvor Du skaffer Dig adgang til og bruger denne Software. 

Databeskyttelse 

 Hvis relevant, indsamler Daikin kun disse personlige data, når bruger har valgt at downloade og 

anvende softwaren, hvorved bruger har vist interesse for softwarens indhold. Efterfølgende kan brugers 

personlige data således blive gjort tilgængelige for personer i vores markedsføringsafdeling eller i 

markedsføringsafdelingen med ansvar for vores datterselskaber og/eller uafhængige forhandlere inden 

for EMEA, som kan sende brugeren information om softwaren eller dens indhold, og/eller disse data kan 

anvendes til anonyme analyser i markedsførings- og salgsøjemed, eksempelvis måling af brugen af 

denne software i et specifikt land/geografisk område. 

Vi anvender ikke brugers personlige data til andre formål. 

Daikin administrerer disse data og overholder altid bestemmelserne i belgisk lov af 8. december 1992 

om beskyttelse af privatlivet og vedrørende behandling af personlige data samt ændringer hertil (belgisk 

lov om beskyttelse af privatlivet) og denne lovgivnings implementerende dekreter. 

 



I overensstemmelse med belgisk lov om beskyttelse af privatlivet har du ret til adgang til, berigtigelse og 

fjernelse af personlige data vedrørende dig. Hvis du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, vil dette 

være omkostningsfrit og efter anmodning ved afsendelse af e-mail til info@daikineurope.com. 

Diverse 

Disse brugsvilkår omfatter også brugerens efterfølgere i juridisk forstand, administratorer, juridiske 

repræsentanter samt brugers befuldmægtigede. 

Hvis dele af disse brugsvilkår anses for at være ugyldige eller uigennemførlige, så påvirker ugyldigheden 

eller den manglende gennemførlighed ikke andre dele af disse brugsvilkår, og alle dele, der ikke er 

omfattet af dette, forbliver fuldt ud gældende, med mindre at andet er udtrykkeligt angivet. I disse 

tilfælde accepterer bruger, at man skal forsøge at erstatte hver ugyldig eller uigennemførlig del med en 

gyldig eller gennemførlig del, der videst muligt dækker omfanget og intentionen af den ugyldige eller 

uigennemførlige del. 

Gyldigheden og tolkningen af disse brugsvilkår er underlagt belgisk ret, og krav, der gøres gældende som 

en følge af disse brugsvilkår, skal behandles af retten i Bruxelles. 

Kontaktinformation 

Hvis man ønsker yderligere oplysninger eller har andre spørgsmål, kan man kontakte os via 

info@daikineurope.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brugsvilkår: (cloud anvendelse) 

 

Læs venligst disse brugsvilkår omhyggeligt. 

Betingelserne ('Brugsvilkår') er en bindende juridisk aftale mellem bruger og Daikin Europe N.V., en 

virksomhed med registreret adresse på Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium ('Daikin') 

vedrørende brugen af Daikin Online Control Heating ('software'), og dette udgør den samlede aftale 

mellem Daikin og brugeren. Disse brugsvilkår afløser alle andre bestemmelser, vilkår og betingelser, og 

aftaleparternes rettigheder reguleres således udelukkende af bestemmelser, vilkår og betingelser 

defineret i disse brugsvilkår. 

Ved at anvende softwaren accepterer bruger bestemmelserne og betingelserne defineret i disse 

brugsvilkår. Hvis bruger ikke kan acceptere brugsvilkårene, må bruger ikke anvende softwaren på nogen 

måde. 

Brug af softwaren 

Ifølge bestemmelserne og betingelserne i disse brugsvilkår giver Daikin brugeren en gratis, ikke-eksklusiv 

og uoverdragelig licens til anvendelse af softwaren på enheder med et passende styresystem som 

angivet af Daikin med henblik på fjernovervågning og styring af brugerens Daikin udstyr i et vilkårligt 

land inden for EMEA (hvor tilgængeligt). 

Disse brugsvilkår giver ikke andre brugsrettigheder end dem, der er anført ovenfor. Der gøres særskilt 

opmærksom på, at videregivelse, salg, leasing, udlejning eller eksport af denne software i enhver form 

er forbudt uden skriftlig godkendelse fra Daikin. Med mindre at det er udtrykkeligt tilladt i 

brugsvilkårene, må man ikke kopiere, gengive, ændre, overføre eller videregive softwaren eller nogen 

del heraf, eller få tredjepart til at gøre dette. Der må ikke videregives ulovlig information om softwaren. 

I tilfælde af, at softwaren downloades, installeres og/eller bruges af dig som et Apple-program, vil du til 

enhver tid overholde Apples vilkår og betingelser, som disse måtte være fra tid til anden, og som kan 

findes på http://www.apple.com/legal/terms/ og/eller vilkår og betingelser for tredjeparts anvendelse 

med hensyn til brugen af softwaren. 

I tilfælde af, at softwaren downloades, installeres og/eller bruges af dig som et Google Play-program, vil 

du til enhver tid overholde vilkårene og betingelserne for Google Play, som disse måtte være fra tid til 

anden, og som kan findes på http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html og/eller vilkår og 

betingelser for tredjeparts anvendelse med hensyn til brugen af Softwaren. 

Softwaren skal downloades, installeres og anvendes for brugers regning på brugers egne enheder i 

overensstemmelse med disse brugsvilkår. 

 

 



Registrering af konto 

Det kan være nødvendigt at registrere en konto for at kunne anvende visse funktioner i forbindelse med 

denne software. 

Daikin vil betragte al anvendelse af denne software som værende anvendelse af brugeren, der udførte 

registreringen. Daikin er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader af nogen art som en følge af 

tredjeparts misbrug af registrerede konti, som skyldes, at brugeren ikke har styret sin registrerede konto 

korrekt.   

Ophavsret 

Daikin ejer eller har licensrettigheder til alle (intellektuelle) ejendomsrettigheder til softwaren og dens 

indhold, og bruger er indforstået med, at bruger ikke erhverver denne ophavsret, med mindre andet er 

udtrykkeligt angivet i disse brugsvilkår. 

Handelsbetegnelse / varemærker 

Alle handelsnavne og varemærker, som eventuelt vises via Softwaren, tilhører Daikin nu, eller de er/vil 

herefter være ejendom tilhørende eller licenseret til Daikin eller Daikins affilierede selskaber. Din brug af 

Softwaren må ikke opfattes som en tildeling, stiltiende eller på anden måde, af licens eller rettighed til 

at bruge eventuelle handelsnavne eller varemærker, som måtte blive vist gennem Softwaren. 

Erklæring om garantiforbehold 

Daikin har sammensat indholdet af denne software (inklusive oversættelser) efter bedste viden. Den 

foreliggende software (og dens indhold) er udelukkende beregnet på at give information, og den 

udtrykker ikke et tilbud, som forpligter Daikin. Daikin garanterer ikke, at softwaren er fejlfri. Denne 

software og dens indhold leveres, som den forefindes, uden garanti af nogen art - enten eksplicit eller 

forudsat, inklusive men ikke begrænset til titel garanti, garanti mod krænkelse eller implicitte garantier 

for salgbarhed eller specifik brugsegnethed - afgivet vedrørende fuldstændighed, tilgængelighed, 

korrekthed, driftssikkerhed på softwaren eller dens indhold samt produkterne og tjenesterne vist heri. 

Denne software har egne begrænsninger, inklusive men ikke begrænset til mulige udviklings- og 

programmeringsfejl. Al risiko vedrørende softwarens kvalitet og virkemåde bæres af brugeren, og det er 

brugers ansvar at sørge for, at softwaren udfører det ønskede, før den anvendes til et konkret formål 

(undtagen i forbindelse med testning af softwaren). 

Begrænset ansvar 

Når man anvender softwaren, anerkender og accepterer man, at det udelukkende sker på eget ansvar. 

Bruger anerkender, at der under ingen omstændigheder kan gøres krav gældende mod Daikin eller dets 

tilknyttede selskaber, uanset om man er ansat, underleverandør, repræsentant, konsulent eller andet, 

for tab, skader, men, beskadigelse, udgifter, arbejdsstop, tab af forretningsoplysninger, afbrydelse af 

forretningsgang, computerfejl eller defekt, der rammer bruger eller tredjepart uanset årsag, hvordan 



end dette opstår i forbindelse med brug af softwaren og dens indhold, selv hvis Daikin har været 

vidende eller burde have været vidende om et sådant tabs omfang. I det omfang, det er tilladt i henhold 

til gældende lovgivning, vil Daikin ikke være ansvarlig for direkte, indirekte, generelle, specielle, 

tilfældige, straffende og/eller følgemæssige skader som følge af brug eller manglende evne til at bruge 

Softwaren og/eller fortolkning af dens indhold. 

Daikin er ikke ansvarlig for dine eller tredjeparts netværk, systemer eller netværksforbindelser eller for 

tilstande eller problemer i forbindelse med dine eller tredjeparts netværksforbindelser (f.eks. problemer 

med båndbredde, lang reaktionstid, netværksudfald), eller i forbindelse med internettet. Du er ansvarlig 

for konfiguration, administration, sikkerhed og vedligeholdelse af dine netværk og systemer samt for 

sikkerhed, integritet og sikkerhedskopiering af dine data. 

Skadesløsholdelse 

Daikin og tilknyttede selskaber holdes skadesløse, og der kan ikke gøres krav gældende for tab, skader, 

men, beskadigelse, udgifter, arbejdsstop, tab af forretningsoplysninger, afbrydelse af forretningsgang, 

computerfejl eller defekt, som rammer bruger eller tredjepart uanset årsag, og som en følge af en 

handling eller udeladelse fra Daikins eller tilknyttede selskabers side, forsømmelig eller ej, i forbindelse 

med brugers anvendelse af softwaren og dens indhold eller andre forhold, hvordan end de sker i 

forbindelse med softwaren. 

Tilføjelser 

Daikin forbeholder sig ret til at udsende nye versioner af softwaren (inklusive ændringer af funktionalitet 

eller interface), der kan erstatte tidligere udsendte versioner af softwaren, eller at opdatere softwarens 

indhold fra tid til anden efter Daikins eget skøn og uden forudgående meddelelse herom. 

Daikin forbeholder sig ret til fra tid til anden, efter eget skøn og uden forudgående meddelelse at ændre 

disse Vilkår for brug. Du er ansvarlig for at gøre Dig bekendt med de gældende Vilkår for brug på 

tidspunktet, hvor Du skaffer Dig adgang til og bruger denne Software. 

DATABESKYTTELSE 

Før softwaren kan anvendes, registreres IP-adressen for adapteren til dit Daikin-udstyr automatisk for at 

muliggøre kommunikation mellem serveren og adapteren, nemlig hver gang du ønsker og accepterer 

etablering af kommunikation mellem serveren og en vilkårlig adapter. 

Daikin indsamler og behandler kun følgende personlige data fra dig, og du accepterer hermed 

behandlingen af disse data: e-mailadresse, brugernavn, adgangskode, navn, adresse, mobilnummer, 

fastnetnummer, sprog, enhedsrelateret information og applikations-identifikatorer.   Dine personlige 

data kan blive gjort tilgængelige for personer i vores markedsføringsafdeling eller 

markedsføringsafdelingen med ansvar for de selskaber, der er tilknyttet Daikin gruppen inden for EMEA, 

som kan sende dig information om softwaren eller dens indhold, og/eller disse data kan anvendes til 

anonyme analyser i markedsførings- og salgsøjemed, eksempelvis måling af brugen af denne software i 

et specifikt land/geografisk område. Vi anvender ikke brugers personlige data til andre formål.   



Daikin administrerer disse data og overholder altid bestemmelserne i belgisk lov af 8. december 1992 

om beskyttelse af privatlivet og vedrørende behandling af personlige data samt ændringer hertil (belgisk 

lov om beskyttelse af privatlivet) og denne lovgivnings implementerende dekreter.  

I overensstemmelse med den belgiske privatlivslov har du ret til adgang til og berigtigelse af personlige 

data vedrørende dig. Hvis du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, vil dette være omkostningsfrit 

og efter anmodning ved afsendelse af e-mail til info@daikineurope.com. 

Du har ret til at slette dine personlige data med anvendelse af softwaren. Når du har slettet dine 

personlige data fra cloud'en, findes dine data stadig i logfilerne eller i sikkerhedskopierne i en begrænset 

tidsperiode. 

Du accepterer hermed DENV's brug af dine personlige data i henhold til disse brugsvilkår samt deling af 

førnævnte data med enhver enhed tilhørende Daikin gruppen eller med tredjepart, forudsat at Daikin 

sikrer, at de relevante krav til databeskyttelse respekteres, og at der er truffet tekniske og 

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at hindre uretmæssig eller ulovlig visning eller behandling 

af dine personlige data, eller at personlige data mistes, slettes eller beskadiges utilsigtet. 

Hermed bekræfter du eksplicit og indvilliger i, at Daikin kan overføre dine personlige data uden for EEA 

og anvende cloud computing-tjenester til lagring af dine personlige data. Daikin vil anvende kommercielt 

rimelige sikkerhedsteknologier (såsom kryptering, beskyttelse af adgangskoder og firewall-beskyttelse) 

for at beskytte dine data mod uautoriseret offentliggørelse. Daikin kan kun holdes ansvarlig, hvis det er 

endelig juridisk godtgjort, at Daikin ikke har truffet kommercielt rimelige foranstaltninger for at beskytte 

dine data mod uautoriseret offentliggørelse. 

Diverse 

Disse brugsvilkår omfatter også brugerens efterfølgere i juridisk forstand, administratorer, juridiske 

repræsentanter samt brugers befuldmægtigede. 

Hvis dele af disse brugsvilkår anses for at være ugyldige eller uigennemførlige, så påvirker ugyldigheden 

eller den manglende gennemførlighed ikke andre dele af disse brugsvilkår, og alle dele, der ikke er 

omfattet af dette, forbliver fuldt ud gældende, med mindre at andet er udtrykkeligt angivet. I disse 

tilfælde accepterer bruger, at man skal forsøge at erstatte hver ugyldig eller uigennemførlig del med en 

gyldig eller gennemførlig del, der videst muligt dækker omfanget og intentionen af den ugyldige eller 

uigennemførlige del. 

Gyldigheden og tolkningen af disse brugsvilkår er underlagt belgisk ret, og krav, der gøres gældende som 

en følge af disse brugsvilkår, skal behandles af retten i Bruxelles. 

 

 

 



Kontaktinformation 

Hvis man ønsker yderligere oplysninger eller har andre spørgsmål, kan man kontakte os via 

info@daikineurope.com 

Du skal acceptere brugsvilkårene for at kunne anvende dette program. 


