
 

    

 

 

BRUGERBETINGELSER – [TrioAir] [RotemNet Web] 

[GreenApp] 

(Sidst opdateret: 20.01.2022) 

Bemærk: Det engelske dokument har forrang i tilfælde af, at der er forskel mellem 

dokumenterne. 

 

Introduktion 

Disse vilkår for brug (vilkårene) gælder for din brug af applikationen [TrioAir] [RotemNet 

Web] [GreenApp] (appen) og alle de funktioner, der tilbydes gennem brugen af appen 

(tjenesterne) og udgør en bindende kontrakt mellem jer, der handler på vegne af et selskab eller 

en anden juridisk enhed, og Munters Israel Ltd ("Munters", "vi", "os" eller "vores"). Appen er 

udelukkende beregnet til kommerciel brug, med udelukkelse af enhver privat brug.  

Munters giver dig ret til at bruge appen og tjenesterne i henhold til disse vilkår (som ændret fra 

tid til anden) og alle andre gældende vilkår, der er inkluderet heri. Du accepterer disse vilkår 

ved at klikke på "Accepter vilkår for brug" i appen eller på websiden. Hvis du af en eller anden 

grund ikke accepterer dele af disse vilkår, skal du ikke fortsætte ved at klikke på "Accepter 

vilkår for brug" og ikke forsøge at få adgang til appen eller nogen af tjenesterne.  

Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af disse vilkår til enhver tid og uden forudgående 

varsel ved at offentliggøre en opdateret version af disse vilkår på 

https://www.munters.com/da/vilkar-controllers-app eller ved at opdatere appen for at 

inkorporere de nye vilkår for brug. Ved at bruge appen og tjenesterne eller ved at fortsætte med 

at bruge appen og tjenesterne efter en opdatering af disse vilkår, bekræfter du din fulde 

forståelse af og accepterer de opdaterede vilkår. 

Hvis du ønsker at opsige Vilkårene, herunder adgangen til Appen eller Tjenesterne, kan du gøre 

det ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Accepter brugsvilkårene", med forbehold af 

de bestemmelser om opsigelse, der er fastsat heri.  

Oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af appen og 

tjenesterne findes i vores privatlivspolitik, som er tilgængelig på 

https://www.munters.com/da/vilkar-controllers-app 

 

LICENS 

Ved at acceptere disse vilkår i overensstemmelse med ovenstående giver vi dig en ikke-

eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-sublicensérbar, personlig, begrænset, tilbagekaldelig licens til 
at bruge appen og tjenesterne på de vilkår og betingelser, der er fastsat i disse vilkår 

(Licensen").  

https://www.munters.com/da/vilkar-controllers-app
https://www.munters.com/da/vilkar-controllers-app
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Licensen omfatter retten til at downloade og installere appen på enheder (mobiltelefon eller 

tablet) eller til at få adgang til appen via weblinket, og udelukkende med det formål at bruge 
appen til at behandle dine egne data om den dataansvarlige (som defineret nedenfor) og til at 

bruge tjenesterne. Hver licens dækker kun brugen af appen og tjenesterne i forbindelse med en 

(1) controller (som defineret nedenfor). 

BRUG AF APPEN OG TJENESTERNE 

Appen kan downloades fra Apple, Inc. App Store (https://www.apple.com/itunes) eller på 

Google Inc. Play Store (https://play.google.com/store) eller fås via følgende weblink 
https://www.munters.com/da/vilkar-controllers-app Du kan kun få adgang til appen, når du har 

oprettet en personlig konto, og du accepterer, at du ikke vil dele din konto med andre eller 

nogen uden for din organisation. 

Dele af tjenesterne er gratis ("Gratis tjenester"), mens andre dele af tjenesterne er 

betalingstjenester ("Betalingstjenester"). De gratis tjenester omfatter App'ens "skrivebeskyttede 
funktion", hvilket betyder, at den controller (som defineret i nedenstående) ikke kan 

administreres via App'ens funktioner. De betalte tjenester omfatter "redigeringsfunktionen", 

som gør det muligt for dig ikke blot at læse, men også at ændre parametrene for controlleren på 

afstand i appen. Munters forbeholder sig ret til, efter eget skøn, til enhver tid og uden 

forudgående varsel at ændre den type tjenester, der skal indgå i de gratis tjenester og/eller de 

betalte tjenester. 

Disse vilkår gælder udelukkende for brugen af appen og tjenesterne og ikke for andre funktioner 

eller tjenester, der leveres af (den "controller"), som er forbundet med appen. For at undgå 

enhver tvivl reguleres den dataansvarliges funktion og brug af den dataansvarlige i særskilte 

vilkår. 

Ud over eventuelle andre brugerbegrænsninger, som er fastsat i disse vilkår, og medmindre det 

udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår, må du ikke: 

(a) tilsidesætte sikkerhedsfunktioner eller omgå adgangskontrol eller 

brugsbegrænsninger i appen og tjenesterne; 

(b) krænke Munters' intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder; 

(c) kopiere, reproducere, genudgive, genbruge, uploade, sende, overføre eller distribuere 
ethvert indhold, der præsenteres i eller leveres af appen, herunder uden begrænsning 

til offentlige eller kommercielle formål; 

(d) udleje, lease, underlicensere, udlåne, distribuere eller sælge/videresælge eller 

udnytte appen (herunder kildekoden); 

(e) integrere appen med andre programmer; 

(f) (i) at foretage ændringer eller modificeringer af hele eller dele af appen eller (ii) at 

demontere, dekompilere, foretage reverse-engineering eller skabe afledte værker 

baseret på hele eller dele af appen; og 

(g) fjerne alle meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsrettigheder 

fra appen. 

https://www.apple.com/itunes
https://play.google.com/store
https://www.munters.com/da/vilkar-controllers-app
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BETALING OG TILMELDING 

De priser, der er angivet i appen, er eksklusive gebyrer og skatter og kan være underlagt 
valutagebyrer eller prisforskelle baseret på placering (f.eks. valutakurser). Vi kan frit ændre 

vores priser med rimeligt varsel. Hvis du undlader at betale gebyrerne, vil dine betalte tjenester 

blive opsagt. 

Når du abonnerer på vores betalte tjenester, vil gebyrerne for sådanne tjenester blive opkrævet 

som et fast beløb på forhånd for en abonnementsperiode på tolv (12) måneder. Dit abonnement 

vil automatisk blive fornyet ved udgangen af abonnementsperioden, og det kan opsiges med en 
(1) måneds varsel før udløbet af den pågældende abonnementsperiode. Hvis din 

betalingsmetode ikke længere fungerer, vil dit abonnement på tjenesten automatisk blive ændret 

til et abonnement på de gratis tjenester. 

CONTROLLER DATA  

Du giver (eller garanterer, at ejeren af følgende rettigheder udtrykkeligt har givet) Munters en 
uigenkaldelig, overdragelig, overdragelig og underlicensérbar ret til at gemme, vise, se og 

downloade data indsamlet af controlleren ("Controller Data") og bruge dem med henblik på, 

herunder uden begrænsning, fejlfinding, support og statistiske formål samt til Munters' 

produktudviklingsaktiviteter. Hvis du bruger analyseplatformen Sonar, giver du desuden (eller 

garanterer, at ejeren af følgende rettigheder udtrykkeligt har givet) (i) Munters en uigenkaldelig, 
overdragelig, overdragelig og underlicensérbar ret til at overføre dataene om den dataansvarlige 

til MTech Systems, et selskab i Munters-koncernen, og (ii) MTech Systems, en uigenkaldelig, 

overdragelig, overførbar, overdragelig og underlicensérbar ret til at lagre, vise, se og downloade 

dataene om den dataansvarlige og bruge dem med henblik på, herunder uden begrænsning, 

fejlfinding, support, analytiske og statistiske formål samt til MTech Systems' 

produktudviklingsaktiviteter. 

Hvis du bruger analyseplatformen Sonar, giver du desuden (eller garanterer, at ejeren af 

følgende rettigheder udtrykkeligt har givet) (i) Munters en uigenkaldelig, overdragelig, 

overdragelig og underlicensérbar ret til at overføre dataene om den dataansvarlige til MTech 

Systems, et selskab i Munters-koncernen, og (ii) MTech Systems, en uigenkaldelig, 

overdragelig, overførbar, overdragelig og underlicensérbar ret til at lagre, vise, se og downloade 
dataene om den dataansvarlige og bruge dem med henblik på, herunder uden begrænsning, 

fejlfinding, support, analytiske og statistiske formål samt til MTech Systems' 

produktudviklingsaktiviteter. 

Hvis den dataansvarliges data omfatter personoplysninger, er behandlingen af sådanne data 

underlagt vores [Privacy Policy]. 

TJENESTE TILGÆNGELIGHED 

Munters forbeholder sig ret til at ændre, opdatere og/eller opgradere, midlertidigt eller 

permanent, appen eller tjenesterne (eller en del heraf) til enhver tid.  

Du accepterer, at Munters kan suspendere din adgang til appen og tjenesterne, hvis Munters 

efter eget skøn med rimelighed konkluderer, at din brug af appen eller tjenesterne forårsager 

umiddelbar og/eller vedvarende skade for Munters eller andre. Du accepterer derfor, at Munters 
ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver suspension af adgangen til appen 

eller tjenesterne under sådanne omstændigheder som beskrevet i ovenstående. 

TREDJE PARTER 
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Hvis du har downloadet appen fra Apple, Inc. (sammen med dets datterselskaber, "Apple") App 

Store eller Google Inc. (sammen med dets datterselskaber "Google") Play Store, anerkender du 
(i) at du til enhver tid vil overholde de separate vilkår, der gælder i forhold til Apple og Google, 

og (ii) at disse vilkår kun indgås mellem dig og Munters, og at Apple eller Google ikke er 

ansvarlig for appen og dens indhold, medmindre det udtrykkeligt er fastsat i vilkårene med 

Apple eller Google. For at undgå enhver tvivl har Apple eller Google ingen som helst 

forpligtelse til at levere vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til appen eller dens 

tjenester. Se de yderligere vilkår i nedenstående, hvis du har downloadet appen fra Apple App 

Store. 

Hvis du har downloadet appen fra Apple App Store, eller hvis du bruger appen på en iOS-

enhed, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret følgende meddelelse vedrørende 

Apple. Disse vilkår indgås kun mellem dig og Munters og ikke med Apple, og Apple er ikke 

ansvarlig for appen og dens indhold. Apple har ingen som helst forpligtelse til at levere 
vedligeholdelses- og supporttjenester i forbindelse med appen. I tilfælde af, at Appen ikke 

overholder en gældende garanti, kan du underrette Apple, og Apple vil refundere enhver 

gældende købspris for Appen, hvis der er nogen, til dig; og i det maksimale omfang, det er 

tilladt i henhold til gældende lovgivning, har Apple ingen andre garantiforpligtelser overhovedet 

med hensyn til Appen. Apple er ikke ansvarlig for at behandle eventuelle krav fra dig eller en 
tredjepart i forbindelse med appen eller din besiddelse og/eller brug af appen, herunder: (1) 

produktansvarskrav, (2) krav om, at appen ikke er i overensstemmelse med gældende 

lovmæssige eller reguleringsmæssige krav, og (3) krav i henhold til 

forbrugerbeskyttelseslovgivning eller lignende lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for 

undersøgelse, forsvar, forlig og afklaring af krav fra tredjepart om, at appen og/eller din 

besiddelse og brug af appen krænker den pågældende tredjeparts intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Du accepterer at overholde alle gældende vilkår fra tredjeparter, når du 

bruger appen, og Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsmodtagere af disse vilkår, og når 

du accepterer disse vilkår, har Apple ret til (og anses for at have accepteret retten) at håndhæve 

disse vilkår over for dig som tredjepartsmodtager af disse vilkår. Du erklærer og garanterer 

hermed, at (1) du ikke befinder dig i et land, der er omfattet af en embargo fra den amerikanske 
regering, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et land, der støtter 

terrorister, og (2) du ikke er opført på nogen liste fra den amerikanske regering over forbudte 

eller begrænsede parter. 

Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet af tredjepartswebsteder eller 

mobilapplikationer, som der linkes til i appen. Sådanne linkede websteder og 
mobilapplikationer leveres "som de er" udelukkende for nemheds skyld uden nogen udtrykkelig 

eller underforstået garanti for de oplysninger, der gives deri. Vilkårene og betingelserne, 

brugsbetingelserne og privatlivspolitikkerne for disse tredjepartswebsteder og 

mobilapplikationer gælder for din brug af sådanne tredjepartswebsteder og -applikationer.  

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER 

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder (som skal fortolkes så bredt som lovligt tilladt), der findes 
i appen, tjenesterne eller de data, der kontrolleres, forbliver Munters' ejendom. Desuden er alle 

varemærker og logoer, der anvendes i forbindelse med appen og tjenesterne, Munters' varemærker 

og logoer. Intet i disse vilkår udgør en overførsel, overdragelse eller tildeling af 

ejendomsrettigheder til intellektuelle ejendomsrettigheder.  

Brug af oplysninger genereret af appen eller tjenesterne til uautoriserede formål uden forudgående 

skriftligt samtykke fra Munters er udtrykkeligt forbudt. 
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GARANTI 

APP'EN OG TJENESTERNE LEVERES PÅ ET "AS-IS" OG TILGÆNGELIGT 
GRUNDLAG, MUNTERS ERKLÆRER OG/ELLER GARANTERER IKKE, AT 

BRUGERENS BRUG AF APP'EN OG TJENESTERNE VIL VÆRE SIKKER, RETTIDIG, 

UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT APP'EN OG TJENESTERNE VIL OPFYLDE 

BRUGERENS KRAV, ELLER AT ALLE FEJL I APP'EN VIL BLIVE RETTET, ELLER AT 

APP'EN VIL VÆRE FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, 

ELLER AT APP'EN VIL FUNGERE I KOMBINATION MED ANDEN HARDWARE, 
SOFTWARE, SYSTEMER ELLER DATA, DER IKKE ER LEVERET AF MUNTERS, 

ELLER AT DRIFTEN AF APPEN OG TJENESTERNE TIL ENHVER TID VIL VÆRE 

SIKKER, ELLER AT MUNTERS TIL ENHVER TID VIL KUNNE FORHINDRE, AT 

TREDJEPARTER FÅR ADGANG TIL ELLER ØDELÆGGER DATA FRA DEN 

DATAANSVARLIGE ELLER BRUGERENS FORTROLIGE OPLYSNINGER. DEN 
OVENFOR ANFØRTE GARANTI ER DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE GARANTI, DER 

TILBYDES AF MUNTERS. DER ER INGEN ANDRE GARANTIER ELLER 

BETINGELSER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, UDEN 

BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET 

BESTEMT FORMÅL. BRUGEREN PÅTAGER SIG DET FULDE ANSVAR FOR AT 
AFGØRE, OM APPEN OG TJENESTERNE ELLER DE OPLYSNINGER, DER 

GENERERES HERAF, ER NØJAGTIGE ELLER TILSTRÆKKELIGE TIL BRUGERENS 

FORMÅL. 

BEGRÆNSNING AF ANSVARET  

MUNTERS' SAMLEDE ANSVAR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE 

VILKÅR, UANSET HVORDAN DET OPSTÅR, MÅ IKKE OVERSTIGE DET SAMLEDE 
BELØB AF GEBYRER, SOM BRUGEREN HAR BETALT TIL MUNTERS FOR BRUGEN 

AF APPEN I LØBET AF DEN TOLV (12) MÅNEDERS PERIODE FORUD FOR DEN 

DATO, HVOR DEN BEGIVENHED, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET, INDTRAF, 

ELLER, HVIS DEN BEGIVENHED, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET, INDTRAF 

FØR DEN TOLV (12) MÅNEDERS PERIODE ER UDLØBET, I DEN KORTERE PERIODE. 

MUNTERS ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR TAB AF 

FORRETNING, INDTÆGTER, FORTJENESTE, PRODUKTION, GOODWILL, BRUG, 

DATA, FORVENTEDE BESPARELSER ELLER ANDRE ØKONOMISKE FORDELE 

(UANSET OM SÅDANNE SKADER ER DIREKTE ELLER INDIREKTE) SAMT FOR 

FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER, TILFÆLDIGE SKADER ELLER 

STRAFFESKADER. 

Opsigelse  

Munters kan opsige vilkårene med øjeblikkelig virkning og til enhver tid uden forudgående 

varsel uden at pådrage sig noget som helst ansvar. Med forbehold af bestemmelserne i afsnittet 

om betaling og abonnement kan brugeren til enhver tid opsige disse vilkår, og opsigelsen vil 

træde i kraft ved udgangen af den aktuelle abonnementsperiode. Ved opsigelse vil du ikke have 
adgang til appen eller tjenesterne. Du anerkender og accepterer, at Munters ikke har nogen 

forpligtelse til at tilbagebetale beløb, som du allerede har betalt i tilfælde af opsigelse af disse 

vilkår. 

DIVERSE 
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Hvis en bestemmelse i vilkårene er helt eller delvist ugyldig, påvirkes gyldigheden af vilkårene 

som helhed ikke, og de resterende bestemmelser i vilkårene forbliver gyldige. I det omfang en 
sådan ugyldighed i væsentlig grad påvirker en parts fordel af eller opfyldelse af disse vilkår, 

skal den ændres i rimeligt omfang. 

Brugeren må ikke helt eller delvist overdrage, pantsætte eller på anden måde afhænde sine 

rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår uden Munters' forudgående skriftlige 

samtykke. 

Vilkårene gælder for brugen af appen og tjenesterne og ændrer eller ændrer ikke nogen anden 

kontrakt eller aftale mellem dig og Munters.  

Gældende ret og tvistbilæggelse 

Vilkårene skal fortolkes og reguleres i henhold til israelsk lovgivning (uden hensyntagen til 

lovvalgsreglerne), og enhver tvist i forbindelse hermed er underlagt den eksklusive jurisdiktion 

af domstolene i Israel. 

KONTAKT  

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende appen eller tjenesterne, kan du kontakte os 

ved at bruge nedenstående kontaktoplysninger: 

Munters Israel Ltd 

App.support@munters.com 


