
Acord de licenţă 

Condiții de utilizare: (utilizare locală) 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste condiții de utilizare. 

Aceşti termeni şi condiții ('Condiţii de utilizare') reprezintă un acord cu efecte juridice între 

dumneavoastră ('Dumneavoastră') şi Daikin Europe N.V., societate cu sediul social în Zandvoordestraat 

300, 8400 Oostende, Belgia ('Daikin') cu privire la utilizarea software-ului Daikin Online Control Heating 

('Software') şi constituie întregul acord dintre Dumneavoastră şi Daikin. Aceste Condiții de utilizare 

înlocuiesc orice alte prevederi, termeni şi condiții stabilite de Dvs., iar drepturile părților vor fi, prin 

urmare, reglementate exclusiv de prevederile, termenii şi condițiile stabilite în prezentul document. 

Prin utilizarea Software-ului, Dvs. sunteți de acord să respectați termenii şi condițiile din aceste Condiții 

de utilizare. Dacă Dvs. nu sunteți de acord cu aceste Condiții de utilizare, nu puteți utiliza în nici un mod 

acest Software. 

Utilizarea Software-ului 

 Sub rezerva termenilor şi condițiilor din aceşti Termeni de utilizare, Daikin vă acordă o licență gratuită, 

neexclusivă şi netransferabilă de utilizare a Software-ului pe dispozitive cu un sistem de operare adecvat 

în conformitate cu cele menționate de Daikin pentru a monitoriza şi controla de la distanță 

echipamentele Dumneavoastră Daikin în țara aleasă de Dumneavoastră de pe teritoriul EMEA (acolo 

unde este disponibil). 

Aceste Condiții de utilizare nu acordă nici un drept de utilizare în alt mod decât cel menționat anterior. 

Mai precis, vi se aduce la cunoştință că sunt interzise în mod explicit redistribuirea, vânzarea, închirierea 

sau exportul Software-ului în orice mod, fără aprobarea scrisă din partea Daikin. Cu excepția cazului în 

care aceste Condiții de utilizare prevăd o autorizare expresă în acest sens, Dvs. nu aveți dreptul de a 

copia, reproduce, modifica, transmite sau distribui Software-ul, sau oricare parte a acestuia sau de a 

permite terților să facă acest lucru. Dvs. nu veți transmite informații privind Software-ul, acest lucru fiind 

ilegal. 

În cazul în care Software-ul este descărcat, instalat şi/sau utilizat de Dumneavoastră ca aplicație Apple, 

veți respecta în orice moment termenii şi condițiile Apple aplicabile la momentul respectiv, care sunt 

disponibile la http://www.apple.com/legal/terms/ precum şi/sau orice termeni şi condiții ale unor terțe 

părți aplicabile în ceea ce priveşte utilizarea Software-ului. 

În cazul în care Software-ul este descărcat, instalat şi/sau utilizat de Dumneavoastră ca aplicație Google 

Play Store, veți respecta în orice moment termenii şi condițiile Google Play Store aplicabile la momentul 

respectiv, care sunt disponibile la http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html precum 

şi/sau orice termeni şi condiții ale unor terțe părți aplicabile în ceea ce priveşte utilizarea Software-ului. 



Software-ul trebuie descărcat, instalat şi utilizat pe costul şi pe cheltuiala Dvs., pe propriul Dvs. 

dispozitiv, în conformitate cu aceste Condiții de utilizare. 

Înregistrarea contului 

Pentru anumite funcţii ale acestui Software este posibil să aveţi nevoie de înregistrarea prealabilă a unui 

cont. 

Daikin va considera orice utilizare a acestui Software ca fiind o utilizare din partea utilizatorului care a 

realizat înregistrarea. Daikin nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru orice daune născute din abuzul 

sau utilizarea inadecvată a conturilor înregistrate din partea unor terț, ca urmare a gestionării 

inadecvate de către Dumneavoastră a contului pe care l-ați înregistrat.   

Drepturi de autor 

Daikin deține sau este licențiată pentru toate drepturile de proprietate (intelectuală) asupra Software-

ului şi asupra conținutului acestuia, iar Dumneavoastră înțelegeți că nu veți dobândi niciun drept în ceea 

ce priveşte aceste drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care acest lucru este 

prevăzut în mod explicit în aceşti Termeni de utilizare.  

Mărci comerciale/Mărci înregistrate  

Toate Mărcile comerciale şi Mărcile înregistrate afişate prin intermediul Software-ului (dacă este cazul), 

care aparțin Daikin în prezent sau în viitor, sunt/vor fi proprietatea exclusivă a Daikin sau sunt licențiate 

societății Daikin sau afiliatului (afiliaților) acesteia. 

Utilizarea de către Dvs. a Software-ului nu trebuie interpretată ca o acordare, în mod indirect sau în alt 

mod a unei licențe sau a unui drept de a utiliza oricare mărci comerciale sau mărci înregistrate afişate 

prin Software (dacă este cazul). 

Limitarea garanției 

 Daikin a realizat conținutul acestui Software (inclusiv traducerile) folosind toate cunoştințele sale. 

Software-ul actual (şi conținutul acestuia) a fost redactat numai pentru informare şi nu reprezintă o 

ofertă angajantă pentru Daikin. Daikin nu garantează că Software-ul este lipsit de erori. Acest Software şi 

conținutul său sunt furnizate 'CA ATARE', fără nici o garanție de vreun fel - explicită sau implicită, 

inclusiv, dar fără limitare la garanția titlului de proprietate şi la garanția de neîncălcare sau la garanții 

implicite de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop - privind completitudinea, 

disponibilitatea, acuratețea, fiabilitatea Software-ului sau a conținutului acestuia, precum şi a 

produselor şi serviciilor prezentate în acesta. 

Acest Software are limitări inerente, inclusiv dar fără limitare la posibile defecte de proiectare şi erori de 

programare. Întregul risc pentru calitatea şi funcționarea Software-ului este suportat de Dvs. şi este 

responsabilitatea Dvs. să vă asigurați că acesta funcționează conform necesităților Dvs., înainte de a-l 

utiliza în orice scop (altul decât testarea acestuia). 



Răspundere limitată 

 Când utilizați Software-ul sunteți de acord şi acceptați să faceți acest lucru pe riscul Dumneavoastră. 

Sunteți de acord că nu veți formula în nici un caz pretenții față de Daikin sau societățile asociate, în 

calitate de angajat, subcontractant, agent, reprezentant, consultant, instalator sau în altă calitate, 

pentru pierderi, daune, vătămări, prejudicii, cheltuieli, întreruperi de activitate, pierderi de informații 

comerciale, întreruperi ale activității de afaceri, defectarea calculatorului sau defecțiuni care pot fi 

suferite de Dvs. sau de orice altă parte din orice fel de cauză, care ar putea apărea în orice mod în 

legătură cu utilizarea Software-ului şi a conținutului acestuia, chiar şi în cazul în care Daikin cunoştea sau 

ar fi trebuit să cunoască existența riscului de astfel de pierderi. În limita maximă permisă de legea în 

vigoare, Daikin nu va fi răspunzătoare pentru daune directe, indirecte, generale, speciale, incidentale, 

punitive şi/sau secundare care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Software-ul şi/sau din 

interpretarea conținutului acestuia. 

Despăgubire 

Dvs. veți despăgubi şi veți exonera Daikin şi companiile afiliate de răspundere față de orice pretenții ce 

pot surveni în urma oricăror pierderi, daune, vătămări, prejudicii, cheltuieli, întreruperi de activitate, 

pierderi de informații comerciale, întreruperi ale activității de afaceri, defectarea calculatorului sau 

defecțiuni ce pot fi suferite de Dvs. sau orice altă parte, drept consecință a oricărei acțiuni sau omisiuni a 

Daikin sau a companiilor afiliate, indiferent dacă au survenit sau nu din neglijență, decurgând din 

utilizarea de către Dvs. a Software-ului şi a conținutului acestuia sau din orice altă cauză, indiferent de 

modul în care au survenit în legătură cu Software-ul. 

Modificări 

Daikin îşi rezervă dreptul de a lansa noi versiuni ale Software-ului (inclusiv modificări de funcționalitate 

sau de interfață), care pot înlocui versiunile anterioare ale Software-ului, sau de a actualiza conținutul 

Software-ului la anumite intervale, la discreția exclusivă a Daikin şi fără notificare prealabilă. 

Daikin îşi rezervă dreptul de a modifica la anumite intervale aceşti Termeni de utilizare la discreția 

exclusivă a Daikin şi fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea Dumneavoastră să vă informați cu 

privire la aceşti Termeni de Utilizare în vigoare la data accesării şi utilizării acestui Software. 

Protecţia datelor 

Dacă este cazul, Daikin colectează numai datele Dvs. personale când alegeți să descărcați şi să utilizați 

Software-ul, demonstrând astfel interes pentru conținutul acestuia şi, în consecință, datele Dvs. 

personale ar putea fi puse la dispoziția membrilor departamentului nostru de marketing sau a 

responsabililor pentru marketing ale filialelor noastre, şi/sau a distribuitorilor independenţi din teritoriul 

EMEA, şi alocate de aceştia pentru a vă ține la curent cu Software-ul sau conținutul său, şi/sau pentru a 

utiliza datele pentru analize anonime în scop de marketing sau de vânzări, cum ar fi măsurarea utilizării 

Software-ului după țară/locație geografică. Noi nu vom utiliza datele Dvs. personale în alte scopuri. 



Daikin va acționa ca un controlor al acestor date personale şi va respecta în orice moment legea belgiană 

din 8 decembrie 1992 privind protecția datelor personale în legătură cu procesarea datelor personale, 

cu modificările ulterioare ('Legea belgiană privind protecția datelor personale'), precum şi normele sale 

de aplicare. 

În conformitate cu Legea belgiană privind protecția datelor personale, aveți dreptul de a accesa şi de a 

rectifica datele personale aferente Dumneavoastră. Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste 

drepturi, puteți face acest lucru gratuit, cu o cerere trimisă prin e-mail la info@daikineurope.com. 

Diverse 

Prevederile acestor Condiții de utilizare se aplică şi produc efecte şi asupra succesorilor legali, 

administratorilor, reprezentanților legali şi mandatarilor Dvs. autorizați. 

Exceptând cazul în care prezentul document conține prevederi contrare exprese, dacă oricare prevedere 

din aceste Condiții de utilizare este considerată incorectă sau inaplicabilă, invalidarea sau 

inaplicabilitatea unei astfel de prevederi nu va afecta celelalte prevederi din aceste Condiții de utilizare 

şi toate prevederile care nu sunt afectate de invalidare sau inaplicabilitate vor rămâne în vigoare şi îşi 

vor produce efectele. În astfel de cazuri, Dvs. sunteți de acord să încercați să înlocuiți fiecare prevedere 

incorectă sau inaplicabilă cu o prevedere valabilă sau aplicabilă, echivalentă în cea mai mare măsură 

posibilă cu obiectivele şi intenția prevederii incorecte sau inaplicabile. 

Valabilitatea şi interpretarea acestor Condiții de utilizare vor fi guvernate de legislația din Belgia şi orice 

pretenție care rezultă din aceste Condiții de utilizare va fi adresată exclusiv Instanțelor din Bruxelles. 

Informații de contact 

Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să ne contactați la info@daikineurope.com 
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Condiții de utilizare: (utilizare cloud) 

 

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste condiții de utilizare. 

Aceşti termeni şi condiţii ('Condiţii de utilizare') reprezintă un acord legal obligatoriu între dvs. ( 'Dvs.' 

sau 'al Dvs.') şi Daikin Europe NV., o companie cu sediul social la Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 

Belgia ('Daikin') în privinţa utilizării Daikin Online Control Heating ('Software'), şi reprezintă acordul 

complet între Daikin şi Dvs. Aceste Condiții de utilizare înlocuiesc orice alte prevederi, termeni şi condiții 

stabilite de Dvs., iar drepturile părților vor fi, prin urmare, reglementate exclusiv de prevederile, 

termenii şi condițiile stabilite în prezentul document. 

Prin utilizarea Software-ului, Dvs. sunteți de acord să respectați termenii şi condițiile din aceste Condiții 

de utilizare. Dacă Dvs. nu sunteți de acord cu aceste Condiții de utilizare, nu puteți utiliza în nici un mod 

acest Software. 

Utilizarea Software-ului 

Sub rezerva termenilor şi condițiilor din aceste Condiții de utilizare, Daikin vă acordă o licență gratuită, 

neexclusivă şi netransferabilă de utilizare a Software-ului pe dispozitive cu un sistem de operare adecvat 

în conformitate cu cele specificate de Daikin pentru a monitoriza şi controla de la distanță 

echipamentele Dvs. Daikin în țara aleasă de Dvs. de pe teritoriul EMEA (unde este cazul). 

Aceste Condiții de utilizare nu acordă nici un drept de utilizare în alt mod decât cel menționat anterior. 

Mai precis, vi se aduce la cunoştință că sunt interzise în mod explicit redistribuirea, vânzarea, închirierea 

sau exportul Software-ului în orice mod, fără aprobarea scrisă din partea Daikin. Cu excepția cazului în 

care aceste Condiții de utilizare prevăd o autorizare expresă în acest sens, Dvs. nu aveți dreptul de a 

copia, reproduce, modifica, transmite sau distribui Software-ul, sau oricare parte a acestuia sau de a 

permite terților să facă acest lucru. Dvs. nu veți transmite informații privind Software-ul, acest lucru fiind 

ilegal. 

În cazul în care Software-ul este descărcat, instalat şi/sau utilizat de Dumneavoastră ca aplicație Apple, 

veți respecta în orice moment termenii şi condițiile Apple aplicabile la momentul respectiv, care sunt 

disponibile la http://www.apple.com/legal/terms/ precum şi/sau orice termeni şi condiții ale unor terțe 

părți aplicabile în ceea ce priveşte utilizarea Software-ului. 

În cazul în care Software-ul este descărcat, instalat şi/sau utilizat de Dumneavoastră ca aplicație Google 

Play Store, veți respecta în orice moment termenii şi condițiile Google Play Store aplicabile la momentul 

respectiv, care sunt disponibile la http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html precum 

şi/sau orice termeni şi condiții ale unor terțe părți aplicabile în ceea ce priveşte utilizarea Software-ului. 

Software-ul trebuie descărcat, instalat şi utilizat pe costul şi pe cheltuiala Dvs., pe propriul Dvs. 

dispozitiv, în conformitate cu aceste Condiții de utilizare. 



Înregistrarea contului 

Pentru anumite funcţii ale acestui Software este posibil să aveţi nevoie de înregistrarea prealabilă a unui 

cont. 

Daikin va considera orice utilizare a acestui Software ca fiind o utilizare din partea utilizatorului care a 

realizat înregistrarea. Daikin nu este în nici un caz răspunzător pentru daunele ce decurg din utilizarea 

abuzivă sau greşită a conturilor înregistrate de către terţe părţi, ca urmare a gestionării incorecte de 

către Dvs. a contului dvs. înregistrat.   

Drepturi de autor 

Daikin deține sau este concesionar pentru toate drepturile de proprietate (intelectuală) asupra 

Software-ului, şi asupra conținutului acestuia, iar Dvs. confirmaţi că nu dobândiți nici un drept în privinţa 

acestor drepturi de proprietate intelectuală, exceptând cazul în care acest lucru este prevăzut explicit în 

aceste Condiții de utilizare. 

Mărci comerciale/Mărci înregistrate 

Toate Mărcile comerciale şi Mărcile înregistrate afişate prin intermediul Software-ului (dacă este cazul), 

care aparțin Daikin în prezent sau în viitor, sunt / vor fi proprietatea exclusivă a Daikin sau sunt licențiate 

societății Daikin sau afiliatului (afiliaților) acestuia. Utilizarea de către Dumneavoastră a Software-ului nu 

trebuie interpretată ca o acordare, în mod indirect sau în alt mod, a unei licențe sau a unui drept de a 

utiliza orice Mărci comerciale sau Mărci înregistrate prezentate prin intermediul Software-ului (dacă 

este cazul). 

Exonerarea de garanție 

Daikin a compilat după ştiinţa sa conținutul acestui Software (inclusiv traducerile). Software-ul actual (şi 

conținutul acestuia) a fost redactat numai pentru informare şi nu reprezintă o ofertă angajantă pentru 

Daikin. Daikin nu garantează că Software-ul este lipsit de erori. Acest Software şi conținutul său sunt 

furnizate 'CA ATARE', fără nici o garanție de vreun fel - explicită sau implicită, inclusiv, dar fără limitare la 

garanția titlului de proprietate şi la garanția de neîncălcare sau la garanții implicite de vandabilitate sau 

adecvare pentru un anumit scop - privind completitudinea, disponibilitatea, acuratețea, fiabilitatea 

Software-ului sau a conținutului acestuia, precum şi a produselor şi serviciilor prezentate în acesta. 

Acest Software are limitări inerente, inclusiv dar fără limitare la posibile defecte de proiectare şi erori de 

programare. Întregul risc pentru calitatea şi funcționarea Software-ului este suportat de Dvs. şi este 

responsabilitatea Dvs. să vă asigurați că acesta funcționează conform necesităților Dvs., înainte de a-l 

utiliza în orice scop (altul decât testarea acestuia). 

 

 

 



Responsabilitate limitată 

Când utilizați Software-ul, sunteți de acord şi acceptați să faceți asta pe riscul Dvs. Sunteți de acord că nu 

veți formula în nici un caz pretenții față de Daikin sau societățile asociate, în calitate de angajat, 

subcontractant, agent, reprezentant, consultant, instalator sau în altă calitate, pentru pierderi, daune, 

vătămări, prejudicii, cheltuieli, întreruperi de activitate, pierderi de informații comerciale, întreruperi ale 

activității de afaceri, defectarea calculatorului sau defecțiuni care pot fi suferite de Dvs. sau de orice altă 

parte din orice fel de cauză, care ar putea apărea în orice mod în legătură cu utilizarea Software-ului şi a 

conținutului acestuia, chiar şi în cazul în care Daikin cunoştea sau ar fi trebuit să cunoască existența 

riscului de astfel de pierderi. În limita maximă permisă de legea în vigoare, Daikin nu va fi răspunzătoare 

pentru daune directe, indirecte, generale, speciale, incidentale, punitive şi/sau secundare care rezultă 

din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Software-ul şi/sau din interpretarea conținutului acestuia. 

Daikin nu este răspunzătoare pentru rețeaua, sistemele sau conexiunile de rețea ale Dvs. sau ale unor 

terţe părţi, sau pentru condiţiile sau problemele rezultând din, sau legate de conexiunile de rețea ale 

Dvs. sau ale unor terţe părţi (de ex., probleme legate de lăţimea de bandă, latenţă excesivă, întreruperi 

ale reţelei) sau cauzate de internet. Dvs. sunteţi responsabil pentru configurarea, gestionarea, 

securitatea şi întreţinerea reţelelor şi sistemelor Dvs., şi pentru securitatea, integritatea şi backup-ul 

datelor dvs. 

Despăgubire 

Dvs. veți despăgubi şi veți exonera Daikin şi companiile afiliate de răspundere faţă de orice pretenții ce 

pot surveni în urma oricăror pierderi, daune, vătămări, prejudicii, cheltuieli, întreruperi de activitate, 

pierderi de informații comerciale, întreruperi ale activității de afaceri, defectarea calculatorului sau 

defecțiuni ce pot fi suferite de Dvs. sau orice altă parte, drept consecință a oricărei acțiuni sau omisiuni a 

Daikin sau a companiilor afiliate, indiferent dacă au survenit sau nu din neglijență, decurgând din 

utilizarea de către Dvs. a Software-ului şi a conținutului acestuia sau din orice altă cauză, indiferent de 

modul în care au survenit în legătură cu Software-ul. 

Modificări 

Daikin îşi rezervă dreptul de a lansa noi versiuni ale Software-ului (inclusiv modificări de funcționalitate 

sau de interfață), care pot înlocui versiunile anterioare ale Software-ului, sau de a actualiza conținutul 

Software-ului la anumite intervale, la discreția exclusivă a Daikin şi fără notificare prealabilă. 

Daikin îşi rezervă dreptul de a modifica la anumite intervale aceşti Termeni de utilizare la discreția 

exclusivă a Daikin şi fără notificare prealabilă. Este responsabilitatea Dumneavoastră să vă informați cu 

privire la aceşti Termeni de Utilizare în vigoare la data accesării şi utilizării acestui Software. 

 

 

 



PROTECTIA DATELOR 

Înainte de a putea utiliza Software-ul, adresa IP de pe adaptorul echipamentului dvs. Daikin va fi 

colectată automat pentru a activa comunicarea între server şi adaptor, şi asta de fiecare dată când doriți 

şi acceptaţi activarea comunicării între server şi orice adaptor. 

Daikin va colecta şi procesa numai de la Dvs. următoarele date personale, şi Dvs. consimţiţi prin 

prezenta la procesarea acestor date: adresa e-mail, numele de utilizator, Parola, numele, adresa, 

numărul de telefon mobil, numărul de telefon fix, limba, informaţii legate de dispozitiv şi 

identificatoarele aplicaţiei.   Datele Dvs. personale vor putea fi făcute disponibile membrilor 

departamentului nostru de marketing sau responsabililor cu marketingul din filialele Daikin în teritoriul 

EMEA, şi alocate lor pentru a vă ține la curent cu Software-ul sau conţinutul său, şi/sau pentru a utiliza 

datele pentru analize anonime de marketing şi vânzări, precum şi pentru a măsura utilizarea Software-

ului pe țări/locații geografice. Noi nu vom utiliza datele Dvs. personale în alte scopuri.   

Daikin va acționa ca un controlor al acestor date personale şi va respecta în orice moment legea belgiană 

din 8 decembrie 1992 privind protecția datelor personale în legătură cu procesarea datelor personale, 

cu modificările ulterioare ('Legea belgiană privind protecția datelor personale'), precum şi normele sale 

de aplicare.  

În conformitate cu Legea belgiană privind protecția datelor personale, aveți dreptul de a accesa şi de a 

rectifica datele personale aferente Dumneavoastră. Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste 

drepturi, puteți face acest lucru gratuit, cu o cerere trimisă prin e-mail la info@daikineurope.com. 

Dvs. aveţi dreptul de a vă şterge datele personale utilizând Software-ul. După ce aţi şters datele Dvs. 

personale de pe cloud, datele Dvs. vor mai fi disponibile în fişierele jurnal sau în copii de rezervă pentru 

o perioadă limitată de timp. 

Prin prezenta, sunteţi de acord ca DENV să utilizeze datele Dvs. personale în conformitate cu aceste 

Condiții de utilizare şi să partajeze aceste date cu orice entitate aparținând grupului Daikin, sau cu alte 

părţi, cu condiţia ca Daikin să asigure respectarea cerinţelor necesare pentru protecţia datelor şi luarea 

măsurilor de siguranţă tehnice şi organizatorice pentru a împiedica divulgarea sau prelucrarea 

necorespunzătoare sau ilegală a datelor Dvs. personale, sau pierderea accidentală, sau distrugerea sau 

deteriorarea datelor personale. 

Prin prezenta, Dvs. confirmaţi şi consimțiţi ca Daikin să poată transfera datele Dvs. personale în afara 

EEA şi să utilizeze serviciile de Cloud Computing pentru stocarea datelor dvs. personale. Daikin va utiliza 

tehnologii de securitate comerciale rezonabile (precum criptarea, protecţia prin parolă şi protecţia cu 

firewall) pentru a vă proteja datele personale împotriva dezvăluirii neautorizate. Daikin va fi 

răspunzătoare numai dacă s-a stabilit final, legal, că nu a luat măsuri comerciale rezonabile pentru a vă 

proteja datele personale împotriva dezvăluirii neautorizate. 

 

 



Alte prevederi 

Prevederile acestor Condiții de utilizare se aplică şi produc efecte şi asupra succesorilor legali, 

administratorilor, reprezentanților legali şi mandatarilor Dvs. autorizați. 

Exceptând cazul în care prezentul document conține prevederi contrare exprese, dacă oricare prevedere 

din aceste Condiții de utilizare este considerată incorectă sau inaplicabilă, invalidarea sau 

inaplicabilitatea unei astfel de prevederi nu va afecta celelalte prevederi din aceste Condiții de utilizare 

şi toate prevederile care nu sunt afectate de invalidare sau inaplicabilitate vor rămâne în vigoare şi îşi 

vor produce efectele. În astfel de cazuri, Dvs. sunteți de acord să încercați să înlocuiți fiecare prevedere 

incorectă sau inaplicabilă cu o prevedere valabilă sau aplicabilă, echivalentă în cea mai mare măsură 

posibilă cu obiectivele şi intenția prevederii incorecte sau inaplicabile. 

Valabilitatea şi interpretarea acestor Condiții de utilizare vor fi guvernate de legislația din Belgia şi orice 

pretenție care rezultă din aceste Condiții de utilizare va fi adresată exclusiv Instanțelor din Bruxelles. 

Informații de contact 

Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să ne contactați la 

info@daikineurope.com 

Înainte de a putea utiliza aplicația, trebuie să acceptați Condiţiile de utilizare. 


