Serviceavtale for PROCOT AB
Velkommen til PROCOT AB!
Før du godtar avtalen, skal du lese alt innholdet i avtalen grundig, og fullt ut kjenne vilkårene, spesielt
restriktive klausuler eller unntak. Restriktive setninger eller unntak er fete eller uthevet i andre former for å
fange oppmerksomheten din. Hvis du er i tvil om vilkårene i avtalen, vennligst kontakt relevant
forretningsavdeling i PROCOT AB. Du har ikke lov til å bruke tjenesten før du har lest og akseptert alle
vilkårene i avtalen, relevante avtaler og regler, etc. Når du velger "godta og send inn avtalen" (se
registreringssiden for detaljerte ordlyd) og fullføre registreringsprosedyren, eller du bruker tjenesten i noen
form, vil det bli ansett som at du har lest og avtalt med begrensningen av avtalen og reglene ovenfor. Ved
brudd på avtalen har PROCOT AB rett til ensidig å begrense, suspendere eller avslutte tjenesten for deg, og
har rett til å undersøke ditt relevante ansvar.
Serviceavtalen (heretter kalt "Avtalen") er signert av deg og PROCOT AB. Det inkluderer (men ikke begrenset til)
PROCOT AB personvernregler og annet innhold. Ved endring vil PROCOT AB kunngjøre ved hjelp av den
lisensierte programvaren som sender en melding uten ytterligere varsel. Ved kunngjøringen blir den endrede
avtalen og reglene en del av avtalen automatisk, uten ytterligere varsel til deg om ditt samtykke. Ved
innvendinger mot slike relevante endringer, stopp bruk PROCOT Ab tjeneste; Hvis du fortsetter å bruke det, vil
det anses som at du ikke har noen innvendinger mot de endrede reglene og godtar å overholde dem.
I. Definisjoner av vilkår
1.1 Lisensiert programvare refererer til programvaresystem utviklet av PROCOT AB, lastet ned og installert og
brukt i spesifiserte systemmobile terminaler.
1.2 Tjenester refererer til tjenester levert for deg av PROCOT AB og dets leverandører. Du kan bruke slike
tjenester på mobilterminalen med den lisensierte programvaren.
II. Service
2.1 PROCOT AB tilbyr deg intelligente tjenester for administrasjon av livsutstyr, basert på hvilke du kan få
tilgang til de intelligente terminalene på PROCOT AB og leverandørenes smarte plattform gjennom PROCOT AB
Control, og realisere sammenkobling mellom intelligent utstyr. Tjenesteinnholdet omfatter intelligent
utstyrshåndtering, scenekobling og analyserapport, etc. Slike funksjoner kan optimaliseres eller endres i
henhold til endringer i brukernes krav eller vurdering av tjenesteleverandør, og tjenestetilbudet kan
suspenderes på grunn av regelmessig og uregelmessig vedlikehold.
III. Omfanget av tjenesten
3.1 PROCOT AB gir deg rett til å bruke produktet basert på denne programvaren.
3.2 Du har ikke lov til å lisensiere, selge, lease, overføre, utstede produktet i noen form eller bruke produktet til
andre kommersielle formål. 3.2 På grunn av begrensninger på programvaretilpasningsplattform og terminaler,
kan du bare bruke den lisensierte programvaren i den autoriserte systemplattformen og terminalen; Hvis du
installerer den lisensierte programvaren på annet terminalutstyr, kan det skade maskinvare- eller
programvarefunksjonen.
3.3 Du erkjenner at den lisensierte programvaren bare kan brukes til ikke-kommersielle formål og installasjon,
bruk og kjøring av den lisensierte programvaren er forbudt. Hvis slik kommersiell drift er nødvendig, skal
forhåndsskrevet fullmakt og tillatelse fra PROCOT AB innhentes.
3.4 PROCOT AB og dets leverandører kan endre, oppgradere eller overføre den lisensierte programvaren eller
relevante funksjoner fra tid til annen, og kan legge til nye funksjoner eller tjenester i det lisensierte
programvaresystemet. Hvis ingen separate avtaler er i samsvar med de nevnte nye funksjonene eller
tjenestene, har du rett til tilsvarende funksjoner og tjenester, som også er underlagt avtalen.
3.5 Du skal være ansvarlig for nøyaktigheten, påliteligheten, integriteten og lovligheten av inndata og lovlighet

av måten du innhenter dataene på, og skal sikkerhetskopiere data og informasjon fra tid til annen. Du skal
bære all risiko for skade og tap av slik informasjon.
3.6 Du skal ha kontonummeret og passordet ditt på riktig måte. Ved sikkerhetssmutthull for kontoen din
(inkludert, men ikke begrenset til, røperanse av brukerpassord), skal du varsle PROCOT AB i tide, og PROCOT AB
vil hjelpe deg med å treffe relevante tiltak. Ellers skal all atferd knyttet til kontoen din antas av deg, og du vil
bære alle ansvarsområder.
IV. En tredjepart
4.1 Du erkjenner at visse tjenester fra PROCOT AB og dets leverandører er basert på programvare eller
tjenester levert av en tredjepart. En slik tjeneste er satt til å lette søknaden din og nødvendig juridisk
autorisasjon er innhentet fra tredjeparten.
4.2 Produktet inneholder visse opplysninger og tjenester fra tredjeparten. PROCOT AB og dets leverandører
verken kontrollerer eller bærer ansvaret for informasjon og tjenester fra tredjeparten.
4.3 Du erkjenner at PROCOT AB og dets leverandører ikke kan garantere at den lisensierte programvaren alltid
bruker eller inneholder slike tjenester, eller at annen programvare levert av samme tredjepart vil bli brukt i
fremtiden. På samme måte kan den bruke lignende tjenester levert av en annen tredjepart. Ved søknad er den
nevnte tilsvarende programvaren eller tjenestene underlagt denne avtalen.
V. Standard for tjenesteprogram
5.1 Du skal bruke den lisensierte programvaren på en vanlig måte. Følgende måter er i strid med
søknadsstandarden:
1) Utstede eller dele datavirus, ormer, ondsinnede koder eller programvare som bevisst skader eller endrer
datasystem eller data;
2) Samle inn informasjon eller data fra andre brukere uten autorisasjon, for eksempel e-postadresse og
lignende;
3) Ondsinnet bruke produktet på en automatisk måte, forårsaker over belastning til serveren, eller forstyrre
eller skade webserver og nettverkskoblinger i andre former.
4) Forsøk å besøke serverdata eller kommunikasjonsdata av produktet uten autorisasjon;
5) Forstyrre eller skade produksjonsprogrammet av andre brukere.
5.2 Du forstår og godtar at:
1) PROCOT AB vil avgjøre om du er involvert i brudd på standarder ovenfor, og suspendere eller avslutte
søknadslisensen i henhold til fastsettelsesresultater eller ta andre restriksjoner i henhold til avtaler.
2) PROCOT AB vil direkte slette informasjon i strid med lover, eller krenke andres juridiske rettigheter, eller i
strid med avtalen utstedt av deg når du bruker den lisensierte programvaren.
3) Hvis en tredjepart lider av skade på grunn av brudd på søknadsstandarder, skal du uavhengig bære juridisk
ansvar i ditt navn, og beskytte og holde PROCOT AB skadesløs mot tap eller ekstra utgifter generert derfra.
Ellers har PROCOT AB rett til å kreve erstatning.
4) Hvis PROCOT AB og dets leverandører lider av tap på grunn av brudd på relevante lover eller avtalen, skal du
kompensere PROCOT AB og dets leverandører for tap og (eller) utgifter generert derfra.
VI. Standard for informasjonsinnhold
6.1 Du lover at du ikke vil utføre noen handling i strid med lover eller upassende oppførsel ved å bruke
tjenesten, slik handling og oppførsel inkluderer (men ikke begrenset til):
6.1.1 Laste opp, overføre eller dele informasjon som inneholder ett av følgende innhold:
1) Motstridende de grunnleggende prinsippene fastsatt i Grunnloven;
2) Truende statssikkerhet, avsløre statshemmelighet, undergrave statsmakt og sabotere statlig enhet;
3) Skade staten ære og nytte;

4) Oppfordre til nasjonalt hat og diskriminering og sabotere nasjonal enhet;
5) Ødelegge religiøs politikk av staten og fremme kjettring og føydalistisk overtro;
6) Spre rykter, forstyrre sosial orden og ødelegge sosial stabilitet;
7) Spre obskønitet, porno, gambling, vold, mord og terror eller abetting en forbrytelse;
8) Fornærmende eller bakvaskelse andre og krenke andres juridiske rettigheter og interesser;
9) Inneholder innholdet i sham, bedrageri, skade, trussel, krenkelse av andres privatliv, trakassering, krenkelse,
bakvaskelse, grovhet, uanstendighet eller moralsk frastøtende innhold;
10) Inneholder annet innhold begrenset eller forbudt i henhold til gjeldende lover, forskrifter, regler,
bestemmelser og andre juridiske standarder.
VII. Privat politikk og data
7.1 Det er avgjørende for PROCOT AB å beskytte dine personlige opplysninger. PROCOT AB utarbeider PROCOT
AB retningslinjer for personvern, der innhold knyttet til eierskap og beskyttelse av immaterielle rettigheter,
innsamling, bruk, deling, lagring og beskyttelse, etc. av informasjonen din blir offentliggjort. Du foreslås å lese
PROCOT AB retningslinjer for personvern grundig.
VIII. Unntaksklausuler
8.1 Med mindre annet er spesifisert i lover og forskrifter, vil PROCOT AB gjøre sitt beste for å sikre
sikkerheten, gyldigheten, nøyaktigheten og påliteligheten til den lisensierte programvaren og teknologiene
og informasjonen som er involvert, men PROCOT AB kan ikke garantere det samme på grunn av begrensning
av tilgjengelige teknologier i dag. 8.2 Du forstår at PROCOT AB ikke vil påta seg ansvaret for direkte eller
indirekte tap forårsaket av force majeure og mislighold av en tredjepart. 8.3 Du skal være ansvarlig for
personskade eller tilfeldig eller indirekte skade forårsaket av eller relatert til en av følgende ulykker: 1) En
tredjepart bruker den lisensierte programvaren eller endrer dataene dine uten tillatelse; 2) Utgifter og tap
produsert ved hjelp av den lisensierte programvaren; 3) Din misforståelse av den lisensierte programvaren;
4) Andre tap knyttet til lisensiert programvare forårsaket av årsaker som ikke kan tilskrives PROCOT AB. 8.4
Enhver annen lisensiert programvareavledet programvare som ikke er utviklet og utgitt av PROCOT AB eller
utvikling og utgivelse, er ikke gitt av PROCOT AB er ulovlig programvare. Nedlasting, installasjon og bruk av
slik programvare kan forårsake uforutsigbar risiko. PROCOT AB skal være fri for juridisk ansvar og tvister
generert der, og PROCOT AB skal ha rett til å suspendere eller avslutte søknadslisens og/eller andre
tjenester. 8.5 Du har blitt informert om at bruken av PROCOT AB og leverandørens smarte plattform
innebærer i Internett-tjenesten, som kan påvirkes av ustabile faktorer i alle koblinger. Selv om PROCOT AB
har iverksatt sikkerhetstiltak, kan tjenesten bli suspendert, avsluttet, forsinket, led av søknadsbegrensning
eller programsvikt på grunn av iboende defekter på Internett og e-kommunikasjon, samt faktorer utenfor
rimelig kontroll av enhver part i avtalen (inkludert, men ikke begrenset til brann, flom, terrorangrep, pest,
naturkatastrofer, opprør, terminalvirus, hackerangrep, nettverksfeil og terminalfeil). Du samtykker herved i å
bære foregående risiko og godtar at PROCOT AB er fri for ethvert ansvar når normal drift av tjenester
påvirkes av forekomsten av foregående risikoer.

IX. Oppsigelse av avtalen og brudd på avtalen
9.1 Du bør forstå at du skal bruke den lisensierte programvaren i henhold til autorisasjonsomfang, respektere
åndsverk av programvare og innhold i programvaren, og utføre forpliktelser i henhold til avtalen når du bruker
PROCOT Ab tjenester. PROCOT AB vil si opp søknadslisensen hvis du bryter avtalen vesentlig.

9.2 Din anvendelse av programvaren er avhengig av støttetjenester levert av PROCOT Ab's relaterte selskaper.
Brudd på vilkår, avtaler, regler, bebudelse og andre relevante forskrifter i PROCOT AB og dets relaterte
selskaper kan føre til svikt i normal bruk av lisensiert programvare, og i så fall har PROCOT AB rett til å si opp
søknadslisensen, eller treffe tiltak for å begrense søknadslisensen eller andre rettigheter og interesser
kontrollert av PROCOT AB som avtalt i avtalen , inkludert suspensjon eller oppsigelse av søknadslisensen.
9.3 I tilfelle du bryter avtalen eller andre avtaler inngått med PROCOT AB, skal PROCOT AB og dets leverandører
ha rett til å varsle de relaterte selskapene, som krever at de tar restriktive tiltak mot dine rettigheter og
interesser, inkludert å kreve at relaterte selskaper suspenderer eller avslutter levering av deler eller hele
tjenester for deg, og lovlig kunngjøre ditt brudd på avtalen på nettsteder som drives eller faktisk kontrolleres av
dem.
9.4 Den lisensierte programvaren lastes ned fra nedlastingsplattformen, og du skal overholde bestemmelsene i
nedlastingsplattformen, systemplattformen og terminalproduksjon på søknadsmåter og restriksjoner av den
lisensierte programvaren. Hvis ovennevnte tredjepart bekrefter at du bryter avtalen og PROCOT AB og
leverandørens behandling er nødvendig, kan PROCOT AB si opp søknadslisensen din på tredjepartens
forespørsel.
9.5 Når applikasjonslisensen opphører, skal du slutte å bruke den lisensierte programvaren og ødelegge alle
kopier.
9.6 Du må bære alle kompensasjonsansvar hvis PROCOT AB og andre brukere lider av tap forårsaket av brudd
på vilkårene i avtalen.
X. Styrende lover og ugyldighet
10.1 Effektivitet, forklaring, endring, gjennomføring og tvisteløsning av avtalen er underlagt lovene i
Folkerepublikken Kina. Hvis ingen relevante lover og forskrifter er tilgjengelige, skal det referere til generell
internasjonal forretningspraksis og (eller) industriell praksis gjøres.
10.2 Tvist som oppstår fra eller i forbindelse med avtalen kan avgjøres av deg og PROCOT AB gjennom vennlig
forhandling eller sendt til People's Court of Hjaltarnas vag 3, 34155 Vittaryd, Sverige hvor avtalen er signert for
bedømmelse.
10.3 Når en avtaleperiode anses å være ugyldig av Folkets domstol, vil det ikke påvirke effektiviteten av andre
vilkår eller deler av den, og du og PROCOT AB skal utføre gyldige vilkår i god tro.
10.4 Avtalen er undertegnet i Hjaltarnas vag 3, 34155 Vittaryd, Sverige.

