
Prawa własności intelektualnej:

Użytkownik niniejszym oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja 
zostanie udostępniona Użytkownikowi wyłącznie na warunkach nieprzeno-
szalnej, ograniczonej licencji na korzystanie z Aplikacji w zakresie dopuszczonym przez prawo 
wyłącznie dla celów prywatnych i niekomercyjnych, na jakimkolwiek urządzeniu wyposażonym 
w system Android w wersji od 4.0, znajdującym się w posiadaniu Użytkownika. 

Zasady użytkowania

Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad użytkowania Aplikacji określonych w Ogólnych 
Warunkach sklepu Google Play (w przypadku wersji na system Android) lub App Store ( w 
przypadku w wersji na IOS).

Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać dekompilacji Aplikacji, nie „odtwarzać kodu 
źródłowego”, nie reprodukować i/lub tłumaczyć kodu kreskowego Aplikacji; nie powielać infor-
macji udostępnianych przez Aplikację w sposób naruszający warunki licencyjne; nie kopiować, 
rozpowszechniać czy udzielać licencji na Aplikację lub tworzyć dzieł pochodnych od Aplikacji. 
Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Aplikacji w sposób sprzeczny z obowiązującym 
prawem. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że KAN Sp. z o.o. w żadnym zakresie 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie Aplikacji przez Użytkownika z 
naruszeniem prawa.wyłącznie na własne ryzyko.

Warunki licencji i użytkowania. 

KAN-therm 
SMART CONTROL

To inteligentna aplikacja
do zarządzania systemem KAN-therm SMART, 
która pozwala na monitorowanie 
i regulację temperatury 
w wybranym pomieszczeniu.



Odpowiedzialność

Pomimo faktu, że KAN Sp. z o.o. podejmuje wszelkie możliwe działania, żeby Aplikacja była 
wolna od błędów, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie oferowane materiały 
udostępnia się w takim stanie „w jakim są”. Użytkownik korzysta zatem z Aplikacji i materiałów 
wyłącznie na własne ryzyko.

KAN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

• udostępniania nowych wersji Aplikacji, w których poszczególne funkcje i zasady użytkowania 
mogą być odmienne od funkcji i zasad charakteryzujących poprzednie wersje Aplikacji;
• anulowania dostępu do Aplikacji oraz usunięcia możliwości jej użytkowania;
• zaprzestania oferowania bezpłatnej możliwości ściągania Aplikacji i zastąpienia tej bez-
płatnej Aplikacji inną Aplikacją dostępną pod warunkiem uiszczenia jednorazowej opłaty lub 
dokonywania zapłaty abonamentowej;
• dokonania zmian w niniejszych Warunkach Użytkowania (ostatni raz zmodyfikowanych i 
przeanalizowanych w dniu 16.08.2016r.) w momencie wydania nowej wersji Aplikacji. 

Jeżeli zajdzie taka okoliczność, Użytkownik powinien zapoznać się z nowymi obowiązującymi 
warunkami.


