
Licenčná zmluva 

Podmienky používania:(lokálne použitie) 

  

Dôkladnesi, prosím, prečítajte tieto podmienky používania. 

Tieto podmienky (ďalej len "podmienky používania") sú záväznou dohodou medzi vami (ďalej len "vy" v 

príslušných tvaroch) a spoločnosťou Daikin Europe N.V., ktorá má sídlo na adrese Zandvoordestraat 300, 

8400 Oostende, Belgicko (ďalej len "Daikin"), o používaní softvéru Daikin Online Control Heating (ďalej 

len "softvér") a predstavuje úplnú dohodu medzi spoločnosťou Daikin a vami. Tieto podmienky 

používania nahrádzajú všetky ostatné ustanovenia, vami stanovené podmienky a práva zmluvných strán 

sa preto budú riadiť výlučne ustanoveniami a podmienkami uvedenými v tomto dokumente. 

Používaním softvéru vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v týchto 

podmienkach používania. Ak nebudete súhlasiť s týmito podmienkami používania, nesmiete žiadnym 

spôsobom používať tento softvér. 

Použitie softvéru 

 Na základe týchto podmienok používania, vám spoločnosť Daikin udeľuje bezplatnú, neexkluzívnu a 

neprevoditeľnú licenciu na používanie softvéru na zariadeniach s vhodným operačným systémom podľa 

určenia spoločnosti Daikin na účely sledovania a kontroly vášho vybavenia Daikin na diaľku v krajine, 

ktorú si vyberiete na území EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) (v príslušnom prípade). 

Tieto podmienky používania neudeľujú žiadne právo na akékoľvek iné používanie, ako je uvedené vyššie. 

Upozorňujeme vás najmä na to, že sa výslovne zakazuje ďalšia distribúcia, predaj, prenájom, 

požičiavanie alebo vývoz softvéru v akejkoľvek podobe bez písomného súhlasu spoločnosti Daikin. Pokiaľ 

to nie je výslovne povolené v týchto podmienkach používania, nesmiete kopírovať, reprodukovať, 

upravovať, prenášať ani distribuovať softvér ani jeho časť, ani umožniť tretej strane, aby tak urobila. 

Prostredníctvom softvéru nebudete odosielať žiadne nezákonné informácie. 

V prípade, že si softvér prevezmete, nainštalujete a/alebo ho budete vždy používať ako aplikáciu Apple, 

budete dodržiavať podmienky týkajúce sa aplikácie Apple, ktoré budú priebežne platné a dostupné na 

webovej lokalite: http://www.apple.com/legal/terms/ a/alebo podmienky tretích strán vzťahujúce sa na 

používanie softvéru. 

V prípade, že si softvér prevezmete, nainštalujete a/alebo ho budete vždy používať ako aplikáciu Google 

Play Store, budete dodržiavať podmienky týkajúce sa aplikácie Google Play Store, ktoré budú priebežne 

platné a dostupné na webovej lokalite: http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html 

a/alebo podmienky tretích strán vzťahujúce sa na používanie softvéru. 

 



Softvér je potrebné prevziať si, nainštalovať a používať na vaše náklady a na vašom vlastnom zariadení v 

súlade s týmito podmienkami používania. 

Registrácia účtu 

Na použitie určitých funkcií softvéru môže byť potrebné najprv si registrovať účet. 

Spoločnosť Daikin bude považovať akékoľvek používanie tohto softvéru za používanie používateľom, 

ktorý vykonal registráciu. Spoločnosť Daikin nebude v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za žiadne 

škody vyplývajúce z akéhokoľvek zneužitia alebo nesprávneho použitia registrovaných účtov tretími 

stranami z dôvodu nevhodnej správy vášho registrovaného účtu.   

Autorské práva 

Spoločnosť Daikin vlastní alebo je držiteľom licencie všetkých vlastníckych práv (práv duševného 

vlastníctva) na softvér a jeho obsah a vy potvrdzujete, že nenadobúdate žiadne práva týkajúce sa 

takýchto práv duševného vlastníctva, ak to nie je inak výslovne uvedené v týchto podmienkach 

používania. 

Obchodný názov alebo ochranné známky  

Všetky obchodné názvy a obchodné značky zobrazené prostredníctvom softvéru (ak existujú), ktoré v 

súčasnosti patria alebo budú v budúcnosti patriť spoločnosti Daikin, sú a budú výlučným majetkom 

spoločnosti Daikin alebo jej pridružených spoločností, alebo sú im na základe licencie udelené. 

Skutočnosť, že používate softvér, by sa implicitne ani inak nemala vysvetľovať ako udelenie licencie 

alebo práva na používanie akéhokoľvek obchodného názvu alebo obchodnej značky zobrazenej 

prostredníctvom softvéru (ak existuje). 

Zrieknutie sa záruky 

 Spoločnosť Daikin vytvorila tento softvér (vrátane jeho prekladov) podľa svojho najlepšieho vedomia. 

Aktuálny softvér (a jeho obsah) je však koncipovaný spôsobom výlučného poskytovania informácií a 

nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin. Spoločnosť Daikin sa nezaručuje za to, že softvér 

bude bez chýb. Tento softvér a jeho obsah sa poskytuje v súčasnom stave a vzhľadom na úplnosť, 

dostupnosť, presnosť a spoľahlivosť softvéru alebo jeho obsahu a produktov a služieb, ktoré sú 

prostredníctvom neho predstavované, sa neposkytuje žiadna priama ani implicitná záruka, okrem iného 

aj vrátane záruky vlastníckeho nároku a záruky proti porušeniu pravidiel alebo súvisiacich záruk 

týkajúcich sa predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. 

Tento softvér má príslušné obmedzenia, okrem iného aj vrátane možných nedostatkov návrhu a chýb 

programu. Celkové riziko týkajúce sa kvality a výkonnosti softvéru nesiete sami a je vašou 

zodpovednosťou zaistiť pred jeho použitím na akékoľvek účely (iné ako jeho testovanie), aby fungoval 

podľa vašich požiadaviek. 



Obmedzená zodpovednosť  

Pri používaní softvéru potvrdzujete a prijímate, že ho budete používať na vlastné riziko. 

Súhlasíte, že za žiadnych okolností nebudete spoločnosť Daikin ani jej pridružené spoločnosti ako jej 

zamestnanec, subdodávateľ, agent, zástupca, konzultant, osoba inštalujúca softvér alebo v inej pozícii 

žiadať o odškodnenie za stratu, škodu, ujmu, zranenie, výdavky, prerušenia práce, stratu obchodných 

informácií, prerušenia obchodu, zlyhanie počítača alebo jeho nesprávne fungovanie, ku ktorému môže 

dôjsť z akéhokoľvek dôvodu súvisiaceho s používaním softvéru a jeho obsahu, dokonca aj v prípade, že si 

bola spoločnosť Daikin vedomá alebo mala byť vedomá možnosti takejto straty. V maximálnom rozsahu, 

aký povoľuje príslušný zákon, nebude spoločnosť Daikin zodpovedná za žiadne priame, nepriame, 

všeobecné, osobitné, náhodné, represívne a/alebo následné škody, náklady, výdavky a/alebo straty 

vyplývajúce z používania alebo neschopnosti používať tento softvér a/alebo vyjadrenie jeho obsahu. 

Náhrada škody 

Spoločnosť Daikin a jej pridružené spoločnosti odškodníte a zbavíte zodpovednosti za akékoľvek nároky, 

ktoré môžu vyplynúť zo straty, škody, ujmy, zranenia, výdavkov, prerušení práce, straty obchodných 

informácií, prerušenia obchodu, zlyhania počítača alebo jeho nesprávneho fungovania, ku ktorým môže 

dôjsť v súvislosti s akoukoľvek činnosťou alebo opomenutím spoločnosti Daikin a jej pridružených 

spoločností bez ohľadu na to, či vznikli nedbalosťou v súvislosti s vaším používaním softvéru a jeho 

obsahu alebo z iného dôvodu v súvislosti so softvérom. 

Dodatky 

Spoločnosť Daikin si vyhradzuje právo priebežne zverejňovať nové verzie softvéru (vrátane zmien funkcií 

alebo rozhrania), ktoré môžu nahradiť predchádzajúce verzie softvéru alebo aktualizovať jeho obsah na 

základe rozhodnutia spoločnosti Daikin a bez predchádzajúceho písomného oznámenia. 

Spoločnosť Daikin si vyhradzuje právo priebežne zmeniť podmienky uvedené v týchto podmienkach 

používania podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia. Za oboznámenie sa s platnými 

podmienkami používania v čase prístupu k tomuto softvéru nesiete zodpovednosť sami. 

Ochrana údajov 

Ak je použiteľné, spoločnosť Daikin bude zbierať len tie osobné údaje, ktoré ste použili pri prevzatí a 

používaní softvéru. Preto je potrebné, aby ste prejavili svoj záujem o obsah a v súlade s tým budú vaše 

osobné údaje sprístupnené zamestnancom marketingového oddelenia alebo osobám zodpovedným za 

marketing v našich dcérskych spoločnostiach a/alebo nezávislým distribútorom na území EMEA a budú 

im poskytnuté, aby vám poskytovali informácie o softvéri a jeho obsahu a/alebo ich použili na 

anonymné analýzy na marketingové a predajné účely, ako napríklad meranie použitia softvéru podľa 

krajiny alebo geografickej polohy. 

Vaše osobné údaje nebudeme používať na žiadne iné účely. 



 

Spoločnosť Daikin bude vykonávať kontrolu týchto osobných údajov a vždy bude konať v súlade so 

zákonom Belgicka z 8. decembra 1992 o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracovaním osobných 

údajov a ich zmenách (ďalej len "belgický zákon o ochrane osobných údajov") a jeho vykonávacími 

vyhláškami. 

V súlade s belgickým zákonom o ochrane osobných údajov máte právo na prístup k osobným údajom, 

ktoré sa vás týkajú, právo pristupovať k nim, opraviť ich a odstrániť. Ak chcete uplatniť takéto práva, 

môžete to vykonať bezplatne a na základe žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu: 

info@daikineurope.com. 

  Rôzne 

Ustanovenia týchto podmienok používania sa budú vzťahovať aj na vašich právnych nástupcov, 

správcov, zákonných zástupcov a vami poverené osoby a budú pre nich záväzné. 

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania stane neplatným alebo nevykonateľným, 

neplatnosť alebo právna neúčinnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní ostatné ustanovenia týchto 

podmienok používania a všetky ustanovenia, ktoré nebudú dotknuté takouto neplatnosťou alebo 

právnou neúčinnosťou, zostávajú aj naďalej platné, ak nie je výslovne písomne uvedené inak v týchto 

podmienkach používania. V takýchto prípadoch súhlasíte, že vynaložíte úsilie na výmenu každého 

neplatného alebo právne neúčinného ustanovenia platným a právne účinným ustanovením, ktoré bude 

v čo možno najväčšom rozsahu vystihovať ciele a zámer neplatného alebo právne neúčinného 

ustanovenia. 

Platnosť a vysvetlenie týchto podmienok používania sa bude riadiť zákonnými predpismi Belgicka a 

akákoľvek žaloba vyplývajúca z týchto podmienok používania sa bude podávať výlučne na súdy v Bruseli. 

Kontaktné informácie 

V prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie alebo budete mať ďalšie otázky, obráťte sa na nás 

prostredníctvom e-mailovej adresy info@daikineurope.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@daikineurope.com


Podmienky používania: (Použitie Cloudu) 

 

Starostlivo si, prosím, prečítajte tieto podmienky používania. 

Tieto podmienky (ďalej len "podmienky používania") sú záväznou dohodou medzi vami (ďalej len "vy" v 

príslušných tvaroch) a spoločnosťou Daikin Europe N.V., ktorá má sídlo na adrese Zandvoordestraat 300, 

8400 Oostende, Belgicko (ďalej len "Daikin"), o používaní softvéru Daikin Online Control Heating (ďalej 

len "softvér") a predstavuje úplnú dohodu medzi spoločnosťou Daikin a vami. Tieto podmienky 

používania nahrádzajú všetky ostatné ustanovenia, vami stanovené podmienky a práva zmluvných strán 

sa preto budú riadiť výlučne ustanoveniami a podmienkami uvedenými v tomto dokumente. 

Používaním softvéru vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v týchto 

podmienkach používania. Ak nebudete súhlasiť s týmito podmienkami používania, nesmiete žiadnym 

spôsobom používať tento softvér. 

Použitie softvéru 

Na základe týchto podmienok používania, vám spoločnosť Daikin udeľuje bezplatnú, neexkluzívnu a 

neprevoditeľnú licenciu na používanie softvéru na zariadeniach s vhodným operačným systémom podľa 

určenia spoločnosti Daikin na účely sledovania a kontroly vášho vybavenia Daikin na diaľku v krajine, 

ktorú si vyberiete na území EMEA (v príslušnom prípade). 

Tieto podmienky používania neudeľujú žiadne právo na akékoľvek iné používanie, ako je uvedené vyššie. 

Upozorňujeme vás najmä na to, že sa výslovne zakazuje ďalšia distribúcia, predaj, prenájom, 

požičiavanie alebo vývoz softvéru v akejkoľvek podobe bez písomného súhlasu spoločnosti Daikin. Pokiaľ 

to nie je výslovne povolené v týchto podmienkach používania, nesmiete kopírovať, reprodukovať, 

upravovať, prenášať ani distribuovať softvér ani jeho časť, ani umožniť tretej strane, aby tak urobila. 

Prostredníctvom softvéru nebudete odosielať žiadne nezákonné informácie. 

V prípade, že si softvér prevezmete, nainštalujete a/alebo ho budete vždy používať ako aplikáciu Apple, 

budete dodržiavať podmienky týkajúce sa aplikácie Apple, ktoré budú priebežne platné a dostupné na 

webovej lokalite: http://www.apple.com/legal/terms/ a/alebo podmienky tretích strán vzťahujúce sa na 

používanie softvéru. 

V prípade, že si softvér prevezmete, nainštalujete a/alebo ho budete vždy používať ako aplikáciu Google 

Play Store, budete dodržiavať podmienky týkajúce sa aplikácie Google Play Store, ktoré budú priebežne 

platné a dostupné na webovej lokalite: http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html 

a/alebo podmienky tretích strán vzťahujúce sa na používanie softvéru. 

Softvér je potrebné prevziať si, nainštalovať a používať na vaše náklady a na vašom vlastnom zariadení v 

súlade s týmito podmienkami používania. 

 



Registrácia účtu 

Na použitie určitých funkcií softvéru môže byť potrebné najprv si registrovať účet. 

Spoločnosť Daikin bude považovať akékoľvek používanie tohto softvéru za používanie používateľom, 

ktorý vykonal registráciu. Spoločnosť Daikin nebude v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za žiadne 

škody vyplývajúce z akéhokoľvek zneužitia alebo nesprávneho použitia registrovaných účtov tretími 

stranami z dôvodu nevhodnej správy vášho registrovaného účtu.   

Autorské práva 

Spoločnosť Daikin vlastní alebo je držiteľom licencie všetkých vlastníckych práv (práv duševného 

vlastníctva) na softvér a jeho obsah a vy potvrdzujete, že nenadobúdate žiadne práva týkajúce sa 

takýchto práv duševného vlastníctva, ak to nie je inak výslovne uvedené v týchto podmienkach 

používania. 

Obchodný názov alebo obchodné značky 

Všetky obchodné názvy a obchodné značky zobrazené prostredníctvom softvéru (ak existujú), ktoré v 

súčasnosti patria alebo budú v budúcnosti patriť spoločnosti Daikin, sú a budú výlučným majetkom 

spoločnosti Daikin alebo jej pridružených spoločností, alebo sú im na základe licencie udelené. 

Skutočnosť, že používate softvér, by sa implicitne ani inak nemala vysvetľovať ako udelenie licencie 

alebo práva na používanie akéhokoľvek obchodného názvu alebo obchodnej značky zobrazenej 

prostredníctvom softvéru (ak existuje). 

Zrieknutie sa záruky 

Spoločnosť Daikin vytvorila tento softvér (vrátane jeho prekladov) podľa svojho najlepšieho vedomia. 

Aktuálny softvér (a jeho obsah) je však koncipovaný spôsobom výlučného poskytovania informácií a 

nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin. Spoločnosť Daikin sa nezaručuje za to, že softvér 

bude bez chýb. Tento softvér a jeho obsah sa poskytuje v súčasnom stave a vzhľadom na úplnosť, 

dostupnosť, presnosť a spoľahlivosť softvéru alebo jeho obsahu a produktov a služieb, ktoré sú 

prostredníctvom neho predstavované, sa neposkytuje žiadna priama ani implicitná záruka, okrem iného 

aj vrátane záruky vlastníckeho nároku a záruky proti porušeniu pravidiel alebo súvisiacich záruk 

týkajúcich sa predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. 

Tento softvér má príslušné obmedzenia, okrem iného aj vrátane možných nedostatkov návrhu a chýb 

programu. Celkové riziko týkajúce sa kvality a výkonnosti softvéru nesiete sami a je vašou 

zodpovednosťou zaistiť pred jeho použitím na akékoľvek účely (iné ako jeho testovanie), aby fungoval 

podľa vašich požiadaviek. 

 

 

 



Obmedzená zodpovednosť 

Pri používaní softvéru potvrdzujete a prijímate, že ho budete používať na vlastné riziko. Súhlasíte, že za 

žiadnych okolností nebudete spoločnosť Daikin ani jej pridružené spoločnosti ako jej zamestnanec, 

subdodávateľ, agent, zástupca, konzultant, osoba inštalujúca softvér alebo v inej pozícii žiadať o 

odškodnenie za stratu, škodu, ujmu, zranenie, výdavky, prerušenia práce, stratu obchodných informácií, 

prerušenia obchodu, zlyhanie počítača alebo jeho nesprávne fungovanie, ku ktorému môže dôjsť z 

akéhokoľvek dôvodu súvisiaceho s používaním softvéru a jeho obsahu, dokonca aj v prípade, že si bola 

spoločnosť Daikin vedomá alebo mala byť vedomá možnosti takejto straty. V maximálnom rozsahu, aký 

povoľuje príslušný zákon, nebude spoločnosť Daikin zodpovedná za žiadne priame, nepriame, 

všeobecné, osobitné, náhodné, represívne a/alebo následné škody vyplývajúce z používania alebo 

neschopnosti používať tento softvér a/alebo vyjadrenie jeho obsahu. 

Daikin nezodpovedá za vašu sieť alebo sieť tretej strany, systémy alebo sieťové pripojenia alebo za 

podmienky alebo problémy, ktoré vznikajú v dôsledku alebo majú vzťah k vašim sieťovým pripojeniam 

(napr. problémy so šírkou pásma, nadmernou latenciou, zastaralosťou siete) alebo spôsobené 

internetom. Za konfiguráciu, správu, bezpečnosť a údržbu vašich sietí a systémov a za bezpečnosť, 

integritu a zálohovanie vašich údajov nesiete zodpovednosť sami. 

Náhrada škody 

Spoločnosť Daikin a jej pridružené spoločnosti odškodníte a zbavíte zodpovednosti za akékoľvek nároky, 

ktoré môžu vyplynúť zo straty, škody, ujmy, zranenia, výdavkov, prerušení práce, straty obchodných 

informácií, prerušenia obchodu, zlyhania počítača alebo jeho nesprávneho fungovania, ku ktorým môže 

dôjsť v súvislosti s akoukoľvek činnosťou alebo opomenutím spoločnosti Daikin a jej pridružených 

spoločností bez ohľadu na to, či vznikli nedbalosťou v súvislosti s vaším používaním softvéru a jeho 

obsahu alebo z iného dôvodu v súvislosti so softvérom. 

Dodatky 

Spoločnosť Daikin si vyhradzuje právo priebežne zverejňovať nové verzie softvéru (vrátane zmien funkcií 

alebo rozhrania), ktoré môžu nahradiť predchádzajúce verzie softvéru alebo aktualizovať jeho obsah na 

základe rozhodnutia spoločnosti Daikin a bez predchádzajúceho písomného oznámenia. 

Spoločnosť Daikin si vyhradzuje právo priebežne zmeniť podmienky uvedené v týchto podmienkach 

používania podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia. Za oboznámenie sa s platnými 

podmienkami používania v čase prístupu k tomuto softvéru nesiete zodpovednosť sami. 

OCHRANA ÚDAJOV 

Skôr, ako budete môcť použiť softvér, sa automaticky získa adresa IP na adaptéri vášho vybavenia Daikin 

na umožnenie komunikácie medzi serverom a adaptérom a to zakaždým, keď si to želáte a prijmete 

odblokovanie komunikácie medzi serverom a akýmkoľvek adaptérom. 

 



Daikin bude od vás zbierať a spracovávať nasledovné osobné údaje a vy týmto súhlasíte so spracovaním 

týchto údajov: emailová adresa, meno používateľa, heslo, meno, adresa, mobilné telefónne číslo, pevné 

telefónne číslo, jazyk, informácie týkajúce sa zariadenia a identifikátory aplikácie.   Vaše osobné údaje by 

mohli byť k dispozícii členom nášho marketingového oddelenia alebo osobám zodpovedným za 

marketing v pobočkách spoločnosti Daikin na území EMEA a ich priradenie pre zachovanie vašej 

informovanosti o softvéri alebo jeho obsahu a/alebo použití údajov pre anonymnú analýzu na 

marketingové a predajné účely, napr. na meranie používania softvéru v krajine/na geografickom mieste. 

Vaše osobné údaje nebudeme používať na žiadne iné účely.   

Spoločnosť Daikin bude vykonávať kontrolu týchto osobných údajov a vždy bude konať v súlade so 

zákonom Belgicka z 8. decembra 1992 o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracovaním osobných 

údajov a ich zmenách (ďalej len "belgický zákon o ochrane osobných údajov") a jeho vykonávacími 

vyhláškami.  

V súlade s belgickým zákonom o ochrane osobných údajov máte právo na prístup k osobným údajom, 

ktoré sa vás týkajú, a opraviť ich. Ak chcete uplatniť takéto práva, môžete to vykonať bezplatne a na 

základe žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu: info@daikineurope.com. 

Máte právo vymazať vaše osobné údaje použitím softvéru. Potom ako ste vymazali vaše osobné údaje z 

cloudu, vaše údaje budú stále prístupné v súboroch záznamníkov alebo zálohách určitý obmedzený čas. 

Týmto súhlasíte pre DENV s použitím vašich osobných údajov za podmienok použitia a zdieľanie 

uvedených údajov s akoukoľvek entitou patriacou k skupine Daikin alebo s inými stranami za 

predpokladu, že Daikin zabezpečí, aby boli dodržané potrebné požiadavky na ochranu údajov voči 

použitiu a boli uskutočnené technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabránenie 

nesprávneho alebo nezákonného prezradenia alebo spracovania vašich osobných údajov alebo náhodnej 

straty alebo zničenia alebo poškodenia osobných údajov. 

Týmto výslovne uznávate a súhlasíte, že Daikin môže prenášať vaše osobné údaje mimo EEA a používať 

služby výpočtu cloudu (Cloud Computing Services) na uloženie vašich osobných údajov. Daikin bude 

používať vhodné komerčné bezpečnostné technológie (napr. kódovanie, ochrana heslom a ochrana 

firewallom) pre ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným zverejnením. Daikin zodpovedá 

len v prípade, že bolo s konečnou platnosťou rozhodnuté súdom, že nevykonal komerčne vhodné 

opatrenia, aby ochránil vaše osobné údaje pred neoprávneným zverejnením. 

Rôzne 

Ustanovenia týchto podmienok používania sa budú vzťahovať aj na vašich právnych nástupcov, 

správcov, zákonných zástupcov a vami poverené osoby a budú pre nich záväzné. 

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania stane neplatným alebo nevykonateľným, 

neplatnosť alebo právna neúčinnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní ostatné ustanovenia týchto 

podmienok používania a všetky ustanovenia, ktoré nebudú dotknuté takouto neplatnosťou alebo 

právnou neúčinnosťou, zostávajú aj naďalej platné, ak nie je výslovne písomne uvedené inak v týchto 



podmienkach používania. V takýchto prípadoch súhlasíte, že vynaložíte úsilie na výmenu každého 

neplatného alebo právne neúčinného ustanovenia platným a právne účinným ustanovením, ktoré bude 

v čo možno najväčšom rozsahu vystihovať ciele a zámer neplatného alebo právne neúčinného 

ustanovenia. 

Platnosť a vysvetlenie týchto podmienok používania sa bude riadiť zákonnými predpismi Belgicka a 

akákoľvek žaloba vyplývajúca z týchto podmienok používania sa bude podávať výlučne na súdy v Bruseli. 

Kontaktné informácie 

V prípade, že budete potrebovať ďalšie informácie alebo budete mať ďalšie otázky, obráťte sa na nás 

prostredníctvom e-mailovej adresy info@daikineurope.com 

Skôr ako budete môcť používať aplikáciu, musíte vyjadriť súhlas s podmienkami používania. 


