Danfoss Ally™
Slutbrugerlicensaftale og ansvarsfraskrivelse
Ved at downloade og installere eller bruge Danfoss Ally™ App (i det følgende benævnt "applikationen") som angivet ovenfor på din enhed accepterer du denne aftale og nedenstående
vilkår. Hvis du ikke kan acceptere denne aftale, er der ikke givet nogen licens, du har ikke ret
til at bruge applikationen, og programmet skal afinstalleres, og alle kopier slettes.

1. Licens
Denne slutbrugerlicensaftale og ansvarsfraskrivelse ("Aftale") indgås mellem Danfoss A/S eller
dets associerede selskaber (som hver især benævnes "Danfoss") og dig som slutbruger ("Dig"
eller "Bruger"). Ved "affiliate" i denne aftale forses en enhed, der direkte eller indirekte kontrolleres af Danfoss A/S, hvad enten det sker ved aktier eller stemmerettigheder.

Ved accept af denne aftale giver Danfoss dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig,
royaltyfri, verdensomspændende licens ("Licens") til at installere og bruge Danfoss Ally™ smart
varmesystem*, Danfoss ("Applikation"), til brugerens eget brug på enhver enhed, som brugeren
ejer eller kontrollerer. Licensen gives afhængigt af brugerens overholdelse af betingelserne i
denne aftale.

* = Danfoss Ally™ smart varmesystem består i øjeblikket af Danfoss Ally™ App, Danfoss Ally™
Gateway, Danfoss Ally™ Radiator Thermostat, Danfoss Icon™ Master, Danfoss Icon™ ZigBee Module og Danfoss Icon™ ZigBee Repeater.

2. Formål
Applikationen er beregnet til at blive brugt af dig som privatperson til at levere applikationstjenesterne til dig og til at udføre dine instruktioner gennem applikationen og til at forbedre standardindstillingerne og forbedre programmets ydeevne generelt. Derudover kan Danfoss behandle andre typer personoplysninger fra de enkelte ansøgere på forskellige fritekstområder på
frivillig basis.

3. Brug af (personlige) data
Ved din registrering og brug af Danfoss Ally™ smart varmesystem – giver du dine data, herunder
personoplysninger til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Danmark, som moderselskab for Danfoss-koncernen. Danfoss A/S er dataansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med Danfoss Ally™ smart varmesystem.
I den forbindelse kan Danfoss behandle dine (personlige) data om følgende datakategorier

a) Data, du giver os i forbindelse med dit input:
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- Konto- eller profildata: Når du registrerer en konto hos os, kan vi indsamle dit navn og
dine kontaktoplysninger, f.eks. din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit brugernavn
og dine loginoplysninger. Under din interaktion med vores produkter kan vi indsamle
dit kaldenavn, profilbillede, landekode, sprogpræference eller tidszoneoplysninger på
din konto.

- Feedback: Når vi bruger feedback og forslagsfunktioner i vores produkter, indsamler vi
din e-mailadresse, dit mobiltelefonnummer og dit feedbackindhold for at løse dine
problemer og løse enhedsfejl rettidigt.
- Netværksdiagnose: Når du beslutter dig for at dele netværksdiagnosticeringslog med
Danfoss, skal du være opmærksom på, at du deler e-mailadresse, IP-adresser, appkode, Carrier-navn osv. Du kan finde Danfoss' kontaktoplysninger under ally.danfoss.com hjemmeside.
b) Data, der er nødvendige for at opfylde det tilsigtede formål (se 2.):
- Enhedsoplysninger: Når du interagerer med vores produkt, indsamler vi automatisk
enhedsoplysninger, såsom MAC-adressen på dine enheder, IP-adresse, oplysninger om
trådløs forbindelse, operativsystemtype og version, applikationsversionsnummer,
push-meddelelsesidentifikator, logfiler og oplysninger om mobilnetværk.
- Brugsdata: Under din interaktion med vores websteder og tjenester indsamler vi automatisk brugsdata vedrørende besøg, klik, downloads, sendte/modtagne meddelelser
og anden brug af vores websteder og tjenester.
- Logoplysninger: Når du bruger vores app, kan system- og undtagelsesloggen blive behandlet
- Placeringsoplysninger: Vi kan indsamle oplysninger om din præcise eller ikke-præcise
geografiske placering i realtid, når du bruger vores specifikke produkter eller tjenester.
- Grundlæggende oplysninger om smartenheder: Når du forbinder dine Smart-enheder
med vores produkter eller tjenester, kan vi indsamle grundlæggende oplysninger om
dine Smart Devices, f.eks. enhedsnavn, enheds-id, onlinestatus, aktiveringstid, firmwareversion og opgraderingsoplysninger.
- Oplysninger, der rapporteres af Smart Devices: Afhængigt af de forskellige Smart-enheder, du vælger at oprette forbindelse til vores produkter eller tjenester, kan vi indsamle forskellige oplysninger, der rapporteres af dine Smart-enheder.

Behandlingen af personoplysningerne er lovlig, fordi den enten (i) er nødvendig for udførelsen
af denneaftale eller inden indgåelsen af denne aftaleog/eller ii) er nødvendig af hensyn til danfoss' legitime interesser, som ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og frihed og/eller iii), der er nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse, som Danfoss er underlagt.
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Danfoss behandler dine personoplysninger i den minimumsperiode, der er nødvendig til det tilsigtede formål, medmindre der er et specifikt lovkrav om, at vi opbevarer oplysningerne i en
længere opbevaringsperiode. Vi bestemmer den passende opbevaringsperiode baseret på
mængden, arten og følsomheden af dine personoplysninger. Når opbevaringsperioden er udløbet, slettes dine personoplysninger. Når vi ikke er i stand til at gøre det af tekniske årsager, vil vi
sikre, at der er truffet passende foranstaltninger for at forhindre yderligere behandling af dine
personoplysninger.

Dine rettigheder til personoplysninger kan udføres via respektive funktioner i Danfoss Ally™appen, herunder anmodninger om sletning af data.

Yderligere oplysninger om, hvordan Danfoss behandler dine personoplysninger og dine databeskyttelsesrettigheder, finder du i Danfoss' privatlivspolitik.

4. Ejendomsret
Denne licens og applikationen indeholder at proprietære oplysninger, der ejes af Danfoss og er
beskyttet af gældende immaterielle rettigheder. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt heri eller
i obligatoriske love, der beskytter dig som bruger, må sådanne Danfoss-oplysninger heri, herunder applikationen og enhver kildekode, grafik, logos varemærke og indhold, ikke være det.

i. anvendes til ethvert formål, undtagen i overensstemmelse med denne aftale
ii. kopieres eller gengives i enhver form, eller
iii. ændres, lejes, leases, sælges, distribueres, ombygges eller udnyttes
Kommercielt.

Danfoss forbeholder sig ret til at ændre, suspendere, fjerne eller deaktivere brugerens adgang
til enhver tid uden varsel. Danfoss' navn, Danfoss-logo og andre Danfoss-varemærker, grafik og
logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Danfoss eller dets tilknyttede
virksomheder. Brugeren får ingen ret eller licens med hensyn til sådanne varemærker.

5. Tredjepartskomponenter
Applikationen kan omfatte visse tredjepartssoftwarekomponenter ("tredjepartskomponenter"),
herunder open source- og fri softwarekomponenter, som hver især har sin egen ophavsret og
sine egne licensbetingelser ("Tredjepartslicens"). En liste over inkluderede softwarekomponenter og deres respektive licenser findes i punkt 11.

I det omfang en tredjepartslicens giver brugeren rettigheder til at bruge, kopiere eller ændre
open source-komponenten, der er bredere eller snævrere end de rettigheder, der er tildelt i

3 | © Danfoss | FEC | 2022/09

BD427945244357da-DK0101

denne aftale, har sådanne rettigheder forrang for de rettigheder og begrænsninger, der er tildelt
i denne aftale, udelukkende for sådanne tredjepartskomponenter.

6. Ansvarsfraskrivelse af garanti
Ansøgningen leveres på "som den er og forefindes" og "som tilgængelig" til de formål, som kun
bestemmes af Danfoss, og enhver brug heraf er på brugerens eget ansvar. Den applikation og
de resultater og oplysninger, der genereres derved, kan ikke erstatte teknisk rådgivning, men
skal verificeres af brugeren, de er ikke løfter og bør ikke påberåbes som nøjagtige data eller
analyser. Du anerkender, at applikationen og tjenesten, herunder fjernadgangen, ikke er fejlfri
eller 100% pålidelige og muligvis ikke er 100% tilgængelige.

DANFOSS FRASIGER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE APPLIKATIONEN OG
FORBUNDNE TJENESTER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED OG MANGLENDE KRÆNKELSE AF TREDJEPARTERS RETTIGHEDER. DANFOSS GARANTERER IKKE, AT APPLIKATIONEN OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN HERAF VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL
VIL BLIVE AFHJULPET.

7. Begrænsning af erstatningsansvaret
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER DANFOSS UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR DIREKTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL, TINGSSKADE, SKADER PÅ TAB AF OPSPARING ELLER FORTJENESTE, VARMEOMKOSTNINGER
ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF ENHVER BRUG AF APPLIKATIONEN. DENNE BEGRÆNSNING
GÆLDER OGSÅ FOR ETHVERT PRODUKTANSVAR.

8. Ændring, ophævelse og suspension af tjenesteydelser
Licensen ophører automatisk, når brugeren overtræder nogen af betingelserne i denne aftale.
Danfoss kan desuden opsige licensen efter eget skøn uden forudgående varsel. Danfoss forbeholder sig til enhver tid og uden varsel ret til at ændre, suspendere eller afbryde applikationen
og eventuelle relaterede tjenester. Applikationen og den tilhørende tjeneste er gratis, og Danfoss er ikke ansvarlig over for dig for tab eller besvær, som en sådan ændring, opsigelse, suspendering af afbrydelse kan påføre dig eller tredjeparter.

9. Kundesupport og klage
Besøg vores Danfoss Ally™ site ally.danfoss.com hvor du finder vores ofte stillede spørgsmål om
Danfoss Ally™ smart varmesystem. Hvis du har yderligere spørgsmål, finder du også kontaktoplysninger til vores lokale support hotlines.

Hvis vi ikke finder en tilfredsstillende løsning, kan du, hvis betingelserne er opfyldt, indgive en
klage til det lokale europæiske forbrugercenter. Du kan også bruge Europa-Kommissionens
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online tvistbilæggelse her til din klage. Denne portal kan være relevant, når du bor i et andet EUland - http://ec.europa.eu/odr.

10. Regler for lov og værneting
I det omfang loven tillader det, er denne aftale underlagt og underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, skal forelægges domstolene i Danmark.

11. Licenser til tredjepartskomponenter

Navn

Licens

Er den blevet ændret

CocoaAsyncSocket

BSD-licens

Nej

DACircularProgress

MIT-licenseret

Nej

dsBridge

MIT-licenseret

Nej

EZAudio

MIT-licenseret

Nej

FLAnimatedImage

MIT-licenseret

Nej

HMSegmentedControl

MIT-licenseret

Nej

IQKeyboardManager

MIT-licenseret

Nej

KSCrash

MIT-licenseret

Nej

libextobjc

MIT-licenseret

Nej

Lottie-ios

Apache mod 2.0

Nej

Masonry

MIT-licenseret

Nej

MBProgressHUD

MIT-licenseret

Nej

MJRefresh

MIT-licenseret

Nej

MMKV

BSD 3-delsætningslicens

Nej

MQTTClient

Epl-1.0

Nej

NJKWebViewProgress

MIT-licenseret

Nej

OpenSSL-Universal

Apache mod 2.0

Nej

Reachability

BSD 2-delsætningslicens

Nej

SDVersion

MIT-licenseret

Nej

SDWebImage

MIT-licenseret

Nej

SQLCipher

MIT-licenseret

Nej

SSZipArchive

MIT-licenseret

Nej
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Navn

Licens

Er den blevet ændret

UICKeyChainStore

MIT-licenseret

Nej

YYModel

MIT-licenseret

Nej

TZImagePickerController

MIT-licenseret

Nej

react-native

MIT-licenseret

Ja

Ffmpeg

LGPLv2.1

Nej

1. september kl. 20.20
Danfoss A/S
Cvr. nr. 20165715
Nordborgvej 81
6430 Nordborg
Danmark
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Danfoss Ally™
Slutbrugerlicensaftale og ansvarsfraskrivelse
Ved at downloade og installere eller bruge Danfoss Ally™ (i det følgende benævnt "applikationen" ovenfor i kombination med "Voice ControlSystems" (Amazon Alexa, Google Assistance
osv.) på din enhed accepterer du denne aftale og nedenstående vilkår. Hvis du ikke kan acceptere denne aftale, er der ikke givet nogen licens, du har ikke ret til at bruge programmet sammen med Stemmestyringssystemer, og programmet skal afinstalleres, og alle kopier skal slettes.

1. Licens
Denne slutbrugerlicensaftale og ansvarsfraskrivelse ("Aftale") indgås mellem Danfoss A/S eller
dets associerede selskaber (som hver især benævnes "Danfoss") og dig som slutbruger ("Dig"
eller "Bruger"). Ved "affiliate" i denne aftale forses en enhed, der direkte eller indirekte kontrolleres af Danfoss A/S, hvad enten det sker ved aktier eller stemmerettigheder.

Ved accept af denne aftale giver Danfoss dig en begrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspændende licens ("Licens") til at installere og bruge Danfoss Ally™ smart heating system*,
Danfoss ("Application") og til at bruge Danfoss Skill for Voice Control Systems ("Færdigheden"),
til brugerens eget brug på enhver Voice Control Systems-enhed, som brugeren ejer eller kontrollerer. Licensen udstedes under forudsætning af, at brugeren overholder betingelserne i
denne aftale.

* = Danfoss Ally™ smart varmesystem består i øjeblikket af Danfoss Ally™ App, Danfoss Ally™
Gateway, Danfoss Ally™ Radiator Thermostat, Danfoss Icon™ Master, Danfoss Icon™ ZigBee Module og Danfoss Icon™ ZigBee Repeater.

Denne aftale etablerer på ingen måde et retsforhold mellem Danfoss- og Voice Control Systemsvirksomheder, og Danfoss er ikke ansvarlig eller ansvarlig for nogen Voice Control Systemsprodukt eller -tjeneste, og Voice Control Systems-virksomheder er ikke ansvarlige eller ansvarlige for nogen Danfoss-produkter eller -tjenester.

Færdigheden er gratis tilgængelig, og det er op til dig at bruge den, og den tilføjer kun yderligere
brugerfunktionalitet til din Danfoss Ally™ smart varmesystem. Færdigheden er ikke på nogen
måde afgørende eller afgørende for funktionaliteten eller din brug af din Danfoss Ally™ smart
varmesystem.

2. Formål
Applikationen er beregnet til at blive brugt af dig som privatperson til at levere applikationstjenesterne til dig og til at udføre dine instruktioner gennem applikationen og til at forbedre standardindstillingerne og forbedre programmets ydeevne generelt. Derudover kan Danfoss behandle andre typer personoplysninger fra de enkelte ansøgere på forskellige fritekstområder på
frivillig basis.
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3. Brug af (personlige) data
Ved din registrering og brug af Danfoss Ally™ smart varmesystem – giver du dine data, herunder
personoplysninger til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Danmark, som moderselskab for Danfoss-koncernen. Danfoss A/S er dataansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med Danfoss Ally™ smart varmesystem.
I den forbindelse kan Danfoss behandle dine (personlige) data om følgende datakategorier

c) Data, du giver os i forbindelse med dit input:
- Konto- eller profildata: Når du registrerer en konto hos os, kan vi indsamle dit navn og
dine kontaktoplysninger, f.eks. din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit brugernavn
og dine loginoplysninger. Under din interaktion med vores produkter kan vi indsamle
dit kaldenavn, profilbillede, landekode, sprogpræference eller tidszoneoplysninger på
din konto.
- Feedback: Når vi bruger feedback og forslagsfunktioner i vores produkter, indsamler vi
din e-mailadresse, dit mobiltelefonnummer og dit feedbackindhold for at løse dine
problemer og løse enhedsfejl rettidigt.
- Netværksdiagnose: Når du beslutter dig for at dele netværksdiagnosticeringslog med
Danfoss, skal du være opmærksom på, at du deler e-mailadresse, IP-adresser, appkode, Carrier-navn osv. Du kan finde Danfoss' kontaktoplysninger under ally.danfoss.com hjemmeside.
d) Data, der kræves for at opfylde det påtænkte formål (se 2.):
- Enhedsoplysninger: Når du interagerer med vores produkt, indsamler vi automatisk
enhedsoplysninger, såsom MAC-adressen på dine enheder, IP-adresse, oplysninger om
trådløs forbindelse, operativsystemtype og version, applikationsversionsnummer,
push-meddelelsesidentifikator, logfiler og oplysninger om mobilnetværk.
- Brugsdata: Under din interaktion med vores websteder og tjenester indsamler vi automatisk brugsdata vedrørende besøg, klik, downloads, sendte/modtagne meddelelser
og anden brug af vores websteder og tjenester.
- Logoplysninger: Når du bruger vores app, kan system- og undtagelsesloggen blive behandlet
- Placeringsoplysninger: Vi kan indsamle oplysninger om din præcise eller ikke-præcise
geografiske placering i realtid, når du bruger vores specifikke produkter eller tjenester.
- Grundlæggende oplysninger om smartenheder: Når du forbinder dine Smart-enheder
med vores produkter eller tjenester, kan vi indsamle grundlæggende oplysninger om
dine Smart Devices, f.eks. enhedsnavn, enheds-id, onlinestatus, aktiveringstid, firmwareversion og opgraderingsoplysninger.
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- Oplysninger, der rapporteres af Smart Devices: Afhængigt af de forskellige Smart-enheder, du vælger at oprette forbindelse til vores produkter eller tjenester, kan vi indsamle forskellige oplysninger, der rapporteres af dine Smart-enheder.
Behandlingen af personoplysningerne er lovlig, fordi den enten (i) er nødvendig for gennemførelsen af denne aftale eller inden indgåelsen af denne aftale og/eller (ii) nødvendig af hensyn til
danfoss' legitime interesser, som ikke tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og frihed og/eller (iii) er nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse, som Danfoss er underlagt.

Danfoss behandler dine personoplysninger i den minimumsperiode, der er nødvendig til det tilsigtede formål, medmindre der er et specifikt lovkrav om, at vi opbevarer oplysningerne i en
længere opbevaringsperiode. Vi bestemmer den passende opbevaringsperiode baseret på
mængden, arten og følsomheden af dine personoplysninger. Når opbevaringsperioden er udløbet, slettes dine personoplysninger. Når vi ikke er i stand til at gøre det af tekniske årsager, vil vi
sikre, at der er truffet passende foranstaltninger for at forhindre yderligere behandling af dine
personoplysninger.

Dine rettigheder til personoplysninger kan udføres via respektive funktioner i Danfoss Ally™appen, herunder anmodninger om sletning af data.

Yderligere oplysninger om, hvordan Danfoss behandler dine personoplysninger og dine databeskyttelsesrettigheder, finder du i Danfoss' privatlivspolitik.

4. Stemmestyringssystemer og ansvarsfraskrivelse
Ved at aktivere færdigheden får du hermed at vide, at Danfoss indsamlers, brugers, registrerer
s og opbevarer midlertidige rum sætpunkter (ikke planlagt sætpunkter), aktuelle rumtemperaturer og værelsesnavne. Sådanne oplysninger bruges af Danfoss til at levere skill-tjenesterne til
dig og til at udføre dine instruktioner gennem færdigheden og til at forbedre standardindstillingerne og forbedre færdighedens ydeevne generelt. For håndtering af personoplysninger henvises til punkt 3 ovenfor og se linket til Danfoss' privatlivspolitik.

Vær opmærksom på, at stemmestyringssystemer også kan registrere oplysninger, herunder mulige personlige oplysninger, når du bruger voice control-systemers produkt eller tjeneste fra voice control-systemers virksomheder og færdigheder. Sådanne oplysninger håndteres dog af det
respektive Voice Control Systems-produkt eller -tjeneste og Voice Control Systems Virksomhed
(f.eks. Amazon/ Google og reguleret af Amazons/ Googles privatlivspolitikker osv., alt efter
heraf) og en sådan brug af information bekymrer ikke Danfoss. Danfoss udveksler ikke brugerrelaterede data med Voice Control Systems-virksomheder (f.eks. Amazon/Google, alt efter
ærinde), undtagen som aktiveret af dig, og for at reagere på din interaktion med Danfoss-termostaterne gennem Voice Control Systems-produktet eller -tjenesten fra de respektive Voice
Control Systems-virksomheder.
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Ved brug og navngivning af termostater, værelsesnavne m.v. i Danfoss-software (f.eks. Danfoss
Ally™ intelligente varmeprodukter) råder Danfoss dig kraftigt til at afstå fra at bruge oplysninger,
der kan identificere dig eller din husstand (herunder postadresse). Hvis du ignorerer denne rådgivning, er du eneansvarlig for sådanne personoplysninger, og Danfoss betragter ikke sig selv
som dataansvarlig eller databehandler eller ansvarlig for at håndtere sådanne personoplysninger.
5. Ejendomsrettigheder
Denne licens og applikationen indeholder proprietære oplysninger, der ejes af Danfoss og er
beskyttet af gældende immaterielle rettigheder. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt heri eller
i obligatoriske love, der beskytter dig som bruger, må sådanne Danfoss-oplysninger heri, herunder applikationen, færdigheden og enhver kildekode, grafik, logoets varemærke og indhold,
ikke;

i. anvendes til ethvert formål, undtagen i overensstemmelse med denne aftale
ii. kopieres eller gengives i enhver form, eller
iii. ændres, lejes, leases, sælges, distribueres, ombygges eller udnyttes
Kommercielt.

Danfoss forbeholder sig ret til at ændre, suspendere, fjerne eller deaktivere brugerens adgang
til enhver tid uden varsel. Danfoss' navn, Danfoss-logo og andre Danfoss-varemærker, grafik og
logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Danfoss eller dets tilknyttede
virksomheder. Brugeren får ingen ret eller licens med hensyn til sådanne varemærker.

6. Tredjepartskomponenter
Applikationen eller færdigheden kan omfatte visse tredjepartssoftwarekomponenter ("tredjepartskomponenter"), herunder open source- og fri softwarekomponenter, som hver især har sin
egen ophavsret og sine egne licensbetingelser ("Tredjepartslicens"). En liste over inkluderede
softwarekomponenter og deres respektive licenser findes i punkt 12.

I det omfang en tredjepartslicens giver brugeren rettigheder til at bruge, kopiere eller ændre
open source-komponenten, der er bredere eller snævrere end de rettigheder, der er tildelt i
denne aftale, har sådanne rettigheder forrang for de rettigheder og begrænsninger, der er tildelt
i denne aftale, udelukkende for sådanne tredjepartskomponenter.

7. Ansvarsfraskrivelse af garanti
Applikationen og/eller færdigheden leveres på "som den er og forefindes" til de tilsigtede formål, som kun bestemmes af Danfoss, og enhver brug heraf er på brugerens eget ansvar. Application, de færdigheder og resultater og oplysninger, der genereres derved, kan ikke erstatte
teknisk rådgivning, men skal verificeres af brugeren, de er ikke løfter og bør ikke påberåbes som
nøjagtige data eller analyser. Du anerkender, at applikationen og tjenesten, herunder fjernadgangen, ikke er fejlfri eller 100% pålidelige og muligvis ikke er 100% tilgængelige.
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DANFOSS FRASIGER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE APPLIKATIONEN OG
FORBUNDNE TJENESTER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED OG MANGLENDE KRÆNKELSE AF TREDJEPARTERS RETTIGHEDER. DANFOSS GARANTERER IKKE, AT APPLIKATIONEN OPFYLDER DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN HERAF VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL
VIL BLIVE AFHJULPET.
8. Begrænsning af erstatningsansvar
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER DANFOSS UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR DIREKTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL, TINGSSKADE, SKADER PÅ TAB AF OPSPARING ELLER FORTJENESTE, VARMEOMKOSTNINGER
ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF ENHVER BRUG AF APPLIKATIONEN. DENNE BEGRÆNSNING
GÆLDER OGSÅ FOR ETHVERT PRODUKTANSVAR.

9. Ændring, ophævelse og suspension af tjenesteydelser
Licensen ophører automatisk, når brugeren overtræder nogen af betingelserne i denne aftale.
Danfoss kan desuden opsige licensen efter eget skøn uden forudgående varsel. Danfoss forbeholder sig til enhver tid og uden varsel ret til at ændre, suspendere eller afbryde applikationen
og eventuelle relaterede tjenester. Applikationen og den tilhørende service er gratis, og Danfoss
er ikke ansvarlig over for dig for tab eller besvær, som en sådan ændring, opsigelse, suspendering af afbrydelse kan påføre dig eller tredjeparter.

10. Kundesupport og klage
Besøg vores Danfoss Ally™ site ally.danfoss.com hvor du finder vores ofte stillede spørgsmål om
Danfoss Ally™ smart varmesystem. Hvis du har yderligere spørgsmål, finder du også kontaktoplysninger til vores lokale supporthotlinjer.

Hvis vi ikke finder en tilfredsstillende løsning, kan du, hvis betingelserne er opfyldt, indgive en
klage til det lokale europæiske forbrugercenter. Du kan også bruge Europa-Kommissionens online tvistbilæggelse her til din klage. Denne portal kan være relevant, når du bor i et andet EUland - http://ec.europa.eu/odr.

11. Styrende lov og værneting
I det omfang loven tillader det, er denne aftale underlagt og underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, skal forelægges domstolene i Danmark.

12. Licenser til tredjepartskomponenter
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Navn

Licens

Er den blevet ændret

CocoaAsyncSocket

BSD-licens

Nej

DACircularProgress

MIT-licenseret

Nej

dsBridge

MIT-licenseret

Nej

EZAudio

MIT-licenseret

Nej

FLAnimatedImage

MIT-licenseret

Nej

HMSegmentedControl

MIT-licenseret

Nej

IQKeyboardManager

MIT-licenseret

Nej

KSCrash

MIT-licenseret

Nej

libextobjc

MIT-licenseret

Nej

Lottie-ios

Apache mod 2.0

Nej

Masonry

MIT-licenseret

Nej

MBProgressHUD

MIT-licenseret

Nej

MJRefresh

MIT-licenseret

Nej

MMKV

BSD 3-delsætningslicens

Nej

MQTTClient

Epl-1.0

Nej

NJKWebViewProgress

MIT-licenseret

Nej

OpenSSL-Universal

Apache mod 2.0

Nej

Reachability

BSD 2-delsætningslicens

Nej

SDVersion

MIT-licenseret

Nej

SDWebImage

MIT-licenseret

Nej

SQLCipher

MIT-licenseret

Nej

SSZipArchive

MIT-licenseret

Nej

UICKeyChainStore

MIT-licenseret

Nej

YYModel

MIT-licenseret

Nej

TZImagePickerController

MIT-licenseret

Nej

react-native

MIT-licenseret

Ja

Ffmpeg

LGPLv2.1

Nej
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Den 1. september 2020
Danfoss A/S
Cvr. nr. 20165715
Nordborgvej 81
6430 Nordborg
Danmark
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