
 

    

 

ANVÄNDARVILLKOR  – [TrioAir] [RotemNet Web] 

[GreenApp] 

 

(Senast uppdaterat: 20.01.2022) 

Observera: Det engelska dokumentet har företräde om det finns någon skillnad mellan 

dokumenten. 

 

INLEDNING 

Dessa användarvillkor (“Villkoren”), gäller för din användning av den nämnda applikationen 

[TrioAir] [RotemNet Web] [GreenApp] (“Appen”) och alla funktioner som erbjuds genom 

användningen av Appen Tjänsterna”) utgör ett bindande avtal mellan dig, som agerar på 
uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, och Munters Israel Ltd (“Munters”, “vi”, 

“oss”, eller “vår”). Appen är endast avsedd för kommersiell användning och utesluter av all 

privat användning.  

Munters ger dig rätt att använda Appen och Tjänsterna i enlighet med dessa villkor (som ändras 

från tid till annan) och alla andra tillämpliga villkor som ingår här. Du accepterar dessa Villkor 

genom att klicka på "Acceptera användarvillkor" i Appen eller på hemsidan. Om du av någon 
anledning inte accepterar delar av dessa Villkor ska du inte fortsätta genom att klicka på 

"Acceptera användarvillkor" och inte försöka få tillgång till Appen eller någon av Tjänsterna.  

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i 

dessa Villkor genom att publicera en uppdaterad version av dessa Villkor på 

[https://www.munters.com/sv/villkor-controllers-app] eller genom att uppdatera Appen för att 
införliva de nya användarvillkoren. Genom att använda Appen och Tjänsterna eller genom att 

fortsätta använda Appen och Tjänsterna efter en uppdatering av dessa Villkor bekräftar du att du 

förstår och accepterar de uppdaterade Villkoren. 

Om du vill säga upp Villkoren, inklusive tillgången till Appen eller Tjänsterna, kan du göra det 

genom att avmarkera kryssrutan "Acceptera användarvillkor", med förbehåll för de 

uppsägningsbestämmelser som anges här.  

Information om behandlingen av personuppgifterna i samband med användningen av Appen och 

Tjänsterna finns i vår integritetspolicy som finns tillgänglig på följande adress 

[https://www.munters.com/sv/villkor-controllers-app].  

LICENS 

Genom att acceptera dessa Villkor i enlighet med ovan beviljar vi dig en icke-exklusiv, icke-
överlåtbar, icke-sublicenserbar, personlig, begränsad och återkallelig licens för att använda 

Appen och Tjänsterna på de villkor som anges i dessa Villkor (“Licens”). 

https://www.munters.com/sv/villkor-controllers-app
https://www.munters.com/sv/villkor-controllers-app
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Licensen omfattar rätten att ladda ner och installera Appen på enheter (mobiltelefon eller 

surfplatta) eller få tillgång till appen via webblänken endast i syfte att använda Appen för att 
behandla dina egna Controllerdata (enligt definitionen nedan) och använda Tjänsterna. Varje 

licens täcker endast användning av Appen och Tjänsterna i förhållande till en (1) Controller 

(enligt definitionen nedan). 

ANVÄNDNINGEN AV APPEN OCH TJÄNSTERNA 

Appen kan laddas ner från Apple, Inc. App Store (https://www.apple.com/itunes) eller från 

Google Inc. Play Store (https://play.google.com/store) eller nås genom följande webblänk 
[https://www.munters.com/sv/villkor-controllers-app]. Appen kan endast nås efter det att du har 

skapat ett personligt konto och att du samtycker till att inte dela kontot med någon annan eller 

någon utanför organisationen. 

Delar av Tjänsterna är kostnadsfria (“Gratistjänster”), medan andra delar av Tjänsterna är 

betaltjänster (“Betaltjänster”). De kostnadsfria Tjänsterna omfattar Appens “läsfunktion”, 
vilket innebär att Controllern (enligt definitionen nedan) inte kan hanteras via Appens 

funktioner. Betaltjänsterna inkluderar “redigeringsfunktionen” som gör det möjligt för dig att 

inte bara läsa utan att också på distans ändra parametrarna för styrenheten i Appen. Munters 

förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande 

ändra vilken typ av tjänster som ska ingå i Gratistjänsterna och/eller Betaltjänsterna. 

Dessa villkor gäller endast för användningen av Appen och Tjänsterna och inte för några andra 

funktioner eller tjänster som tillhandahålls av produkt (“Controller”) som är ansluten till 

Appen. För att undvika misstag regleras funktionen och användningen av Controllern i separata 

villkor. 

Utöver alla andra användarrestriktioner som föreskrivs i dessa Villkor och med undantag för 

vad som uttryckligen tillåts i dessa Villkor får du inte: 

(a) åsidosätta någon säkerhetsfunktion eller kringgå några åtkomstkontroller eller 

användningsbegränsningar för Appen och Tjänsterna; 

(b) kränka Munters immateriella rättigheter eller andra rättigheter; 

(c) kopiera, reproducera, återpublicera, återanvända, ladda upp, publicera, överföra eller 

distribuera innehåll som presenteras i eller tillhandahålls av Appen, inklusive utan 

begränsning för offentliga eller kommersiella ändamål; 

(d) hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, distribuera eller sälja/återförsälja eller 

utnyttja Appen (inklusive källkod); 

(e) integrera Appen med andra program; 

(f) (1) göra ändringar eller modifieringar av hela eller någon del av Appen, eller (2) 
demontera, dekompilera, göra omvänd teknik eller skapa derivativa verk baserade på 

hela eller någon del av Appen, och 

(g) ta bort alla meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätter från 

Appen. 

https://www.apple.com/itunes
https://play.google.com/store
https://www.munters.com/sv/villkor-controllers-app
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BETALNING OCH PRENUMERATION 

De priser som anges i Appen är exklusive avgifter och skatter och kan vara föremål för 
växelkursavgifter eller prisskillnader beroende på plats (t.ex. växelkurser). Vi kan fritt ändra 

våra priser med rimligt varsel. Om du inte betalar avgifterna kommer Betaltjänsterna att 

avslutas. 

När du prenumererar på våra Betaltjänster kommer avgifterna för sådana tjänster att debiteras 

som en klumpsumma i förväg för en tolv (12) månaders prenumerationsperiod. 

Prenumerationen förnyas automatiskt i slutet av prenumerationsperioden och kan sägas upp med 
en (1) månads varsel före slutet av den aktuella prenumerationsperioden. Om din 

betalningsmetod upphör att fungera kommer prenumerationen automatiskt att ändras till en 

prenumeration på Gratistjänsterna. 

CONTROLLERDATA  

Du beviljar (eller garanterar att ägaren av följande rättigheter uttryckligen har beviljat) Munters 
en oåterkallelig, överförbar, överlåtbar och underlicensierbar rätt att lagra, visa och ladda ner all 

data som samlas in av Controllern (“Controllerdata”) och använda det i syfte att, inklusive 

men inte begränsat till, felsökning, support och statistiska syften samt för Munters aktiviteter för 

produktutveckling. Om du använder analysplattformen Sonar ger du dessutom (eller garanterar 

att ägaren av följande rättigheter uttryckligen har givit) (1) Munters en oåterkallelig, överförbar, 
överlåtbar och underlicensierbar rätt att överföra Controllerdata till MTech Systems, ett företag 

inom Munters-koncernen, och (2) MTech Systems, en oåterkallelig, överförbar, överlåtbar och 

underlicensierbar rätt att lagra, visa och ladda ner Controllerdata och använda det för, inklusive 

men inte begränsat till felsökning, support, analytiska och statistiska ändamål samt för MTech 

System:s verksamhet för produktutveckling. 

Om Controllerdata innehåller personuppgifter är behandlingen av sådana uppgifter föremål för 

vår [Integritetspolicy]. 

TILLGÄNGLIGHET FÖR TILL TJÄNSTER. 

Munters förbehåller sig rätten att när som helst ändra, uppdatera och/eller uppgradera, tillfälligt 

eller permanent, Appen eller Tjänsterna (eller någon del av dem). 

Du samtycker till att Munters kan stänga av tillgången till Appen och Tjänsterna om Munters, 
efter eget gottfinnande, rimligen drar slutsatsen att din användning av Appen eller Tjänsterna 

orsakar omedelbar och/eller pågående skada för Munters eller andra. Följaktligen samtycker du 

till att Munters inte kan hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för avstängning av 

tillgången till Appen eller Tjänsterna under sådana omständigheter som beskrivs i det 

föregående. 

TREDJE PART 

Om du har laddat ner appen från Apple, Inc. (tillsammans med dotterbolaget “Apple”) App 

Store eller Google Inc. (tillsammans med dotterbolaget “Google”) Play Store, bekräftar du (1) 

att du alltid kommer att följa de separata villkor som gäller för Apple och Google och (2) att 

dessa villkor endast ingås mellan dig och Munters och att Apple eller Google inte är ansvariga 

för Appen och dess innehåll, såvida inte detta uttryckligen anges i villkoren med Apple eller 
Google. För att undvika missförstånd har Apple eller Google ingen som helst skyldighet att 

tillhandahålla underhålls- och supporttjänster med avseende på Appen eller dess Tjänster. Se de 

ytterligare villkoren nedan om du har laddat ner Appen från Apple App Store.  
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Om du har laddat ner Appen från Apple App Store eller om du använder Appen på en iOS-enhet 

bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt följande meddelande om Apple. Dessa Villkor 
ingås endast mellan dig och Munters, inte med Apple, och Apple ansvarar inte för Appen och 

dess innehåll. Apple har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och 

supporttjänster med avseende på Appen. Om Appen inte uppfyller någon gällande garanti kan 

du meddela Apple och Apple kommer att återbetala det gällande inköpspriset för Appen, om det 

finns något, till dig; och i största möjliga utsträckning och som tillåts av tillämplig lag, har 

Apple ingen annan garantiförpliktelse med avseende på Appen. Apple är inte ansvarigt för att 
hantera eventuella krav från dig eller någon tredje part som rör Appen eller ditt innehav 

och/eller användning av Appen, inklusive: (1) krav på produktansvar, (2) krav på att Appen inte 

överensstämmer med tillämpliga juridiska eller regulatoriska krav, och (3) krav som uppstår 

enligt konsumentskyddslagstiftning eller liknande lagstiftning. Apple är inte ansvarigt för 

utredning, försvar, förlikning och avskrivning av tredje parts krav på att Appen och/eller ditt 
innehav och användning av Appen gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter. Du 

samtycker till att följa alla tillämpliga villkor från tredje part när du använder Appen och Apple 

och Apple:s dotterbolag är tredje part som är förmånstagare till dessa villkor. När du godkänner 

dessa villkor har Apple rätt (och anses ha godkänt rätten) att tillämpa dessa villkor mot dig i 

egenskap av tredje part som är förmånstagare till dessa villkor. Du försäkrar och garanterar 
härmed att (1) du inte befinner dig i ett land som är föremål för embargo från USA:s regering 

eller som har utsetts av USA:s regering som ett land som stödjer terrorister och (2) att du inte är 

upptagen på någon lista från USA:s regering över förbjudna eller begränsade parter. 

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet på någon tredje parts hemsida eller 

mobilapplikation som är länkad till Appen. Sådana länkade hemsidor och mobilapplikationer 

tillhandahålls "i befintligt skick" endast för bekvämlighetsändamål utan någon uttrycklig eller 
underförstådd garanti för den information som tillhandahålls där. Villkoren, 

användningsvillkoren och sekretesspolicyn för dessa hemsidor och mobilapplikationer från 

tredje part gäller för din användning av dessa hemsidor och applikationer från tredje part.  

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Alla immateriella rättigheter (som ska tolkas så brett som det lagligt är tillåtet) som finns i Appen, 
Tjänsterna eller Controllerdata förblir Munters egendom. Dessutom är alla varumärken och 

logotyper som används i samband med Appen och Tjänsterna Munters varumärken och logotyper. 

Ingenting i dessa Villkor utgör en överföring, överlåtelse eller beviljande av äganderätt till 

immateriella rättigheter.  

Det är uttryckligen förbjudet att använda information som genereras av Appen eller Tjänsterna i 

något obehörigt syfte utan Munters föregående skriftliga medgivande. 

GARANTI 

APPEN OCH TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I 

TILLGÄNGLIG FORM, MUNTERS GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDARENS 

ANVÄNDNING AV APPEN OCH TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA SÄKER, SNABB, 

OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ELLER ATT APPEN OCH TJÄNSTERNA KOMMER ATT 
UPPFYLLA ANVÄNDARENS KRAV ELLER ATT ALLA FEL I APPEN KOMMER ATT 

RÄTTAS TILL ELLER ATT APPEN KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS ELLER 

ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT APPEN KOMMER ATT FUNGERA I 

KOMBINATION MED ANNAN HÅRDVARA, PROGRAMVARA, SYSTEM ELLER DATA 

SOM INTE TILLHANDAHÅLLS AV MUNTERS ELLER ATT DRIFTEN AV APPEN OCH 
TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT VARA SÄKER ELLER ATT MUNTERS ALLTID 

KOMMER ATT KUNNA HINDRA TREDJE PART FRÅN ATT FÅ TILLGÅNG TILL 
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ELLER FÖRSTÖRA REGISTERDATA ELLER ANVÄNDARENS KONFIDENTIELLA 

INFORMATION. DEN GARANTI SOM ANGES OVAN ÄR DEN ENDA OCH 
EXKLUSIVA GARANTI SOM ERBJUDS AV MUNTERS. DET FINNS INGA ANDRA 

GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, 

INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER 

LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. ANVÄNDAREN TAR PÅ SIG ALLT 

ANSVAR FÖR ATT AVGÖRA OM APPEN OCH TJÄNSTERNA ELLER DEN 

INFORMATION SOM GENERERAS DÄRIGENOM ÄR KORREKT ELLER 

TILLRÄCKLIG FÖR ANVÄNDARENS SYFTE. 

ANSVARSBEGRÄNSNING  

MUNTERS SAMMANLAGDA ANSVAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I 

SAMBAND MED DESSA VILLKOR, OAVSETT HUR DET UPPSTÅR, FÅR INTE 

ÖVERSTIGA DET TOTALA BELOPPET FÖR DE AVGIFTER SOM ANVÄNDAREN 
BETALAT TILL MUNTERS FÖR ANVÄNDNINGEN AV APPEN UNDER TOLV DEN (12) 

MÅNADERSPERIOD SOM FÖREGICK DEN DAG DÅ HÄNDELSEN SOM GAV UPPHOV 

TILL ANSPRÅKET INTRÄFFADE ELLER, OM DEN HÄNDELSE SOM GER UPPHOV 

TILL ANSPRÅKET INTRÄFFADE INNAN TOLV (12) MÅNADERSPERIODEN HAR 

LÖPT UT, UNDER EN SÅDAN KORTARE PERIOD. 

MUNTERS SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR 

FÖRLUST AV AFFÄRSVERKSAMHET, INTÄKTER, VINST, PRODUKTION, 

GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA, FÖRVÄNTADE BESPARINGAR ELLER ANDRA 

EKONOMISKA FÖRDELAR (OAVSETT OM SKADAN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT) 

SAMT FÖR FÖLJDSKADOR, INDIREKTA SKADOR, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER 

STRAFFBELAGDA SKADOR. 

UPPSÄGNING  

Munters kan säga upp villkoren med omedelbar verkan och när som helst, utan föregående 

meddelande och utan att ådra sig något som helst ansvar. Med förbehåll för bestämmelserna i 

avsnittet Betalning och Abonnemang kan användaren när som helst säga upp dessa Villkor och 

uppsägningen träder i kraft i slutet av den aktuella abonnemangsperioden. Vid uppsägning 
kommer du inte att ha tillgång till Appen eller Tjänsterna. Du bekräftar och godkänner att 

Munters inte har någon skyldighet att återbetala belopp som du redan har betalat i händelse av 

uppsägning av dessa Villkor. 

DIVERSE 

Om någon bestämmelse i Villkoren är helt eller delvis ogiltig ska giltigheten av Villkoren i sin 
helhet inte påverkas och de återstående bestämmelserna i Villkoren förblir giltiga. I den mån en 

sådan ogiltighet väsentligen påverkar en parts fördel av eller prestation enligt dessa Villkor ska 

det ändras på ett rimligt sätt. 

Användaren får inte, helt eller delvis, överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över sina 

rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Munters föregående skriftliga 

medgivande. 

Villkoren gäller för användning av Appen och Tjänsterna och ändrar eller förändrar inte något 

annat kontrakt eller avtal mellan dig och Munters.  

TILLÄMPLIG LAG OCH LÖSNING AV TVIST 
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Villkoren ska tolkas och regleras enligt Israels lagar (utan hänsyn till bestämmelserna om 

lagkonflikter) och alla tvister i samband med detta är föremål för exklusiv jurisdiktion för 

domstolarna i Israel. 

KONTAKT  

Om du har några frågor eller funderingar om Appen eller Tjänsterna kan du kontakta oss genom 

att använda nedanstående kontaktuppgifter: 

Munters Israel Ltd 

App.support@munters.com 


