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VILKÅR FOR BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN EXHAUSTO CONNECT® 

_______________________________________________________________________________ 

 

Aldes Aéraulique SAS, herefter kaldet “Aldes”, med hjemsted på adressen 20 Boulevard Joliot 

Curie, 69200 Vénissieux, Frankrig, registreret hos Lyon Companies House under 

virksomhedsnummer 

956506828, udgiver og driver en mobiltelefonapplikation under navnet Exhausto Connect®, herefter 

kaldet "Applikationen”. 

 

Omfang 

Enhver forbindelse til Applikationen og enhver brug af dens indhold er reguleret af disse Vilkår for 
brug (herefter "Vilkår for brug") og Persondatapolitikken (herefter "Persondatapolitikken”), der findes 
som bilag til Vilkår for brug og er tilgængelige på www.aldes.com 
 
Vilkårene for brug og Persondatapolitikken kan til enhver tid udskrives, medmindre der er tale om 
midlertidig manglende tilgængelighed. 
 
Persondatapolitikken informerer brugeren om oprindelsen og arten af de data, der indsamles af 
Applikationen under brugerens browsing, hvorfor de indsamles, hvordan og til hvilke formål Aldes 
indsamler og bruger disse data samt brugerens rettigheder over disse data. 

Adgang til Applikationen ved at markere det relevante afkrydsningsfelt udgør en fuldstændig og 
uforbeholden accept fra brugeren af Vilkårene for brug og Persondatapolitikken, som brugeren 
anerkender at have læst, forstået og accepteret på forhånd. Enhver bruger, der ikke er enig i Vilkårene 
for brug eller Persondatapolitikken, kan ikke få adgang til eller bruge appen. 

De gældende Vilkår for brug og Persondatapolitikken er dem, der er gældende på det tidspunkt, hvor 
brugeren opretter forbindelse til og/eller bruger Applikationen. 
 
Vilkårene for brug og Persondatapolitikken kan til enhver tid ændres. Brugerne informeres om disse 
ændringer ved blot at offentliggøre dem, og disse ændringer anses for at være fuldt ud accepteret af 
enhver bruger, der tilgår Applikationen, efter at de er blevet udgivet. 
 
En bruger, der ikke accepterer den reviderede version af Vilkårene for brug og Persondatapolitikken, 
skal straks ophøre med at bruge Applikationen. 
 
Vilkårene for brug og Persondatapolitikken er adskilt fra vilkår og betingelser for salg af Aldes- og 
Exhausto-produkter. 
 
 
Ændring eller sletning af Applikationen 

Aldes forbeholder sig ret til at ændre eller slette hele eller dele af Applikationen uden at skulle give 

forudgående varsel til brugere, uanset om disse er fysiske personer eller juridiske enheder. Aldes kan 

ikke holdes ansvarlig over for brugere for ændringer eller sletninger af Applikationen. 

Aldes forbeholder sig ret til efter eget skøn og uden forudgående varsel at begrænse, suspendere 

eller lukke adgangen til hele eller dele af Applikationen. Aldes kan ikke holdes ansvarlig over for 

brugere for eventuelle adgangsbegrænsninger eller lukninger, der er implementeret i Applikationen. 

 

http://www.aldes.com/
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Applikationens tilgængelighed 

Applikationen er en mobiltelefonapplikation, der kan downloades gratis og køres ved hjælp af 

telefonens operativsystem. 

Aldes arbejder på at sikre, at Applikationen altid er tilgængelig uden at være bundet af nogen 

forpligtelser over for brugeren i denne henseende. Aldes kan således afbryde adgangen til 

Applikationen uden at give forudgående varsel eller informere brugeren, uanset årsagen, herunder 

tekniske årsager (vedligeholdelse) eller redaktionelle årsager (opdateringer), uden at blive holdt 

ansvarlig for konsekvenserne af disse afbrydelser over for brugeren eller tredjeparter. 

Desuden kan Aldes ikke holdes ansvarlig, hvis brugeren ikke er i stand til at tilgå hele eller dele af 

Applikationen som følge af tekniske fejl eller problemer, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller 

problemer relateret til: 

- overbelastning af netværk; 

- funktionsfejl hos en internettjenesteudbyder; 

- menneskelige eller elektriske fejl; 

- ondsindede handlinger; 

- svigt og/eller overbelastning af telefonforbindelser; 

- fejl i software eller udstyr af enhver art; 

- en force majeure-begivenhed. 

 

Tredjepartstjenester 

Aldes giver også brugeren adgang til tjenester leveret af andre tredjepartspartnere end Aldes eller en 
virksomhed fra Aldes-koncernen (herefter kaldet “Tredjepartstjenester") via hyperlinks placeret i 
forskellige sektioner. Disse Tredjepartstjenester omfatter onlineshopping af produktdele af 
varemærket Aldes til disse produkter. 

Tredjepartstjenester tilbydes uafhængigt af tredjepartsudgiverne af disse tjenester, som de påtager 
sig eneansvaret for. 

Aldes kan generelt ikke holdes ansvarlig for indholdet af de Tredjepartstjenester, der er tilgængelige 
via de links, der er inkluderet i Applikationen, eller for nogen af de tilbud, oplysninger, annoncer eller 
transaktioner, der gives og foretages via disse Tredjepartstjenester. Udgiverne af disse 
Tredjepartstjenester er de eneste parter, der er bundet af et kontraktligt forhold med brugeren inden 
for rammerne af de tjenester, de leverer. 

Derfor er enhver bruger, der tilgår Tredjepartstjenester via Applikationen, kun bundet af tredjepartens 
salgsbetingelser. 

Aldes leverer ingen tjenesteydelser eller garanti vedrørende Tredjepartstjenester. Aldes afviser derfor 
ethvert krav fra brugere i forbindelse med Tredjepartstjenester. 
  
Aldes vil dog gøre sit yderste for at videregive brugerens spørgsmål eller klager vedrørende disse 
tjenester til den pågældende tredjepart så hurtigt som muligt. For at Aldes kan identificere genstanden 
for brugerens anmodning, skal brugeren afgive oplysninger, der er tilstrækkeligt specifikke, i modsat 
fald kan anmodningen ikke videresendes. 
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Intellektuelle ejendomsrettigheder 

Alle elementerne i applikationen, herunder deres opbygning, indhold, illustrationer, fotos, billeder, 
lyde, videoer og organisationsstruktur, er beskyttet i henhold til ophavsretslovgivningen, 
varemærkelovgivningen og generelt lovgivningen om intellektuel ejendomsret. 

Aldes giver brugeren en privat, personlig, gratis, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til at tilgå 
indholdet af Applikationen, når denne tilgår applikationen.  

Brugeren forpligter sig derfor som hovedregel til ikke at krænke de intellektuelle ejendomsrettigheder 
til indholdet i og på Applikationen, hvilket omfatter: 

- ikke reproducere, modificere, ændre eller udbrede elementer indeholdt i eller relateret til
Applikationen uden forudgående tilladelse fra Aldes;

- ikke misbruge Applikationen eller anvende Applikationen til kommercielle formål;

- ikke anvende software, der er beregnet til at kopiere indholdet af Applikationen, uden skriftlig
tilladelse fra Aldes;

- ikke anvende software eller systemer, der kan forhindre Applikationen i at fungere korrekt,
eller deltage i handlinger, der kan belaste Aldes' infrastruktur unødvendigt;

- ikke ændre, modificere eller skabe afledte værker ved hjælp af indholdet af Applikationen uden
forudgående skriftligt samtykke fra Aldes;

- acceptere internettets begrænsninger og anerkende, at adgangen til Applikationen er på

brugerens egen risiko, at brugeren er ansvarlig for at træffe alle nødvendige

sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med sin brug, og især at ydeevnen for det mobile

Internet kræver længere indlæsningstider for at reagere på, vise, forespørge eller overføre

Applikationens indhold;

- ikke skade Applikationens integritet, herunder ikke udtrække eller genbruge nogen del af

indholdet i Applikationens databaser og arkiver, uanset om det måtte være væsentligt eller ej,

heller ikke til private formål, uden udtrykkelig forudgående tilladelse fra Aldes;

- ikke anvende systemer til at hacke Applikationen eller systemer, der overtræder disse Vilkår

for brug;

- ikke anvende dataudtræksteknikker eller dekompilere kildekoden til Applikationen, som
udelukkende tilhører Aldes;

- informere Aldes om enhver form for ulovlig brug af Applikationen, som brugeren bliver bekendt

med, især hacking.

I den forbindelse mindes brugerne om, at varemærkerne Aldes®, Exhausto® og ExhaustoConnect® 

tilhører Aldes Aéraulique SAS, og at enhver reproduktion eller brug af disse mærker er forbudt uden 

forudgående skriftligt samtykke fra Aldes Aéraulique SAS. 
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Brugeren skal desuden være opmærksom på, at varemærkerne Apple® og iPhone® og deres 

respektive logoer tilhører den amerikanske virksomhed Apple Inc., mærkerne Google® og Android® 

og deres respektive logoer tilhører den amerikanske virksomhed Google LLC; og varemærket IOS® 

tilhører den amerikanske virksomhed Cisco Technology Inc.  

Brugerne informeres endvidere om, at det ikke er tilladt at linke til Applikationen uden forudgående 
skriftlig tilladelse fra Aldes. Linkning til Applikationen uden tilladelse udgør en overtrædelse af 
den intellektuelle ejendomsret. 

Brugergenereret indhold 

Brugerne kan generere informativt indhold og indhold i frit format. 

Informativt indhold 

Brugeren kan give information af enhver art via Applikationen (herefter “Informativt Indhold”). 

Det informative indhold, der genereres af brugeren via Applikationen, analyseres af Applikationen for 
at oplyse brugeren om indendørs og udendørs luftkvalitet, for at fjernprogrammere enheder af 
varemærket Aldes (luftrensere, varmere, vandvarmere osv., i det følgende kaldet "Berettigede 
produkter”), for at modtage oplysninger om filtertilsmudsningsniveauer og for at overvåge disse 
enheders energiforbrug.  

Brugeren garanterer over for Aldes, at denne holdes skadesløs, og at brugeren ikke krænker 
tredjeparts rettigheder og overholder gældende love og bestemmelser. 

Brugeren hæfter alene for sin brug af Applikationen. Brugeren hæfter især udelukkende for kvaliteten 
af det informative indhold, de berettigede produkters tilstand og bygningens tilstand med hensyn til 
de berettigede produkter.  

Aldes kan bruge det informative indhold til søgeformål og til at forbedre sine produkter og tjenester. 

Indhold i frit format 

Indhold i frit format omfatter kommentarer, anmeldelser og forslag, som brugeren indsender på 
offentlige onlineområder, der er oprettet til dette formål (fora, bedømmelseswebsteder osv.) eller ved 
hjælp af andre metoder (post eller e-mails sendt til Aldes). 

Brugeren hæfter alene for indholdet i frit format. Brugeren er således ansvarlig for at sikre, at dette 
indhold ikke skader Aldes eller tredjeparters rettigheder, og at det overholder gældende love og 
bestemmelser.  

Indhold i frit format er ikke fortroligt, medmindre det sendes i en forseglet kuvert mærket 
CONFIDENTIAL. Forudsat at indholdet i frit format ikke er fortroligt, kan Aldes frit offentliggøre det på 
enhver måde og i enhver form.  

Aldes har ret til at svare eller ikke svare på indhold i frit format og til at bruge indholdet i frit format 
efter eget valg, herunder til kommercielle formål, med forbehold for brugerens rettigheder.  

Det informative indhold og indholdet i frit format er offentligt tilgængeligt og forbliver tilgængeligt, selv 
efter at brugeren er ophørt med at bruge Applikationen, også selvom brugeren har lukket sin 
brugerkonto. Brugeren er derfor ansvarlig for at sikre, at det informative indhold og indholdet i frit 
format ikke indeholder fortrolige oplysninger.  
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Applikationsgenereret indhold og brug af Applikationen 

 

Ved modtagelse af informativt indhold og efter analyse af det forsyner Applikationen brugeren med 
information og tjenester vedrørende indendørs og udendørs luftkvalitet, fjernprogrammering af 
berettigede produkter, filtertilsmudsningsniveauer og energiforbrug (herefter kaldet 
"Applikationsgenereret indhold”). 

Aldes er ikke forfatter til det applikationsgenererede indhold. Aldes kan således ikke holdes ansvarlig 
for eller anses for at være i relation til dette indhold.  

Aldes må bruge det applikationsgenererede indhold til søgeformål og til at forbedre sine produkter og 
tjenester. 

 

Aldes giver brugeren en privat, personlig, gratis, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge 
Applikationen. 

Brugeren må ikke bruge Applikationen på anden måde. Det er især forbudt for brugeren at bruge 
Applikationen til fordel for tredjeparter, uanset om det er til kommercielle eller ikke-kommercielle 
formål, uden beregning eller mod betaling, uden forudgående skriftligt samtykke fra Aldes.  

Brugeren skal sikre, at denne overholder gældende love og bestemmelser under brug af 
Applikationen, herunder ved download af Applikationen og ved import og eksport af sit indhold til og 
fra den. 

Applikationen er designet af Aldes og tilhører udelukkende Aldes. Applikationen er designet og 
fungerer i fuld uafhængighed af enhver offentlig eller administrativ myndighed, herunder OQUA 
(Observatorium on the Quality of Indoor Air), ADEME (fransk organ for energieffektivitet og -ledelse) 
og CSTB (Building Science and Technology Centre). 

Applikationen er tilgængelig for enhver fysisk person eller juridisk enhed. Når Applikationen anvendes 
af mindreårige, er den mindreåriges forældre eller værger ansvarlige for den nævnte brug. 

Applikationen kan kun downloades, hvis brugeren accepterer at sende Aldes sin e-mailadresse. I den 
forbindelse påmindes brugerne om, at deres personoplysninger er reguleret af Persondatapolitikken.  

Applikationen kan downloades fra App Store til iOS eller fra Google Play til Android. 

Applikationen er kun tilgængelig via en mobil enhed. Computere kan ikke bruges til at tilgå den. 

Brugerne bærer alle kommunikationsomkostninger som resulterer af deres adgang til og brug af 
applikationen. I denne forbindelse skal brugeren være opmærksom på, at denne brug kan resultere i 
omkostninger. Brugeren skal kontakte sin mobiloperatør for at få oplysninger om dette. 

Hvis Applikationen af en eller anden grund bliver midlertidigt eller permanent utilgængelig, kan de 
berettigede produkter stadig programmeres ved hjælp af kontrolpanelet på hvert enkelt berettiget 
produkt.  

Applikationen og det applikationsgenererede indhold stilles gratis til rådighed for brugeren til 
informationsformål og uden nogen form for garanti, herunder med hensyn til pålidelighed, 
nøjagtighed, fuldstændighed og permanent tilgængelighed. Brugeren rådes således til at få det 
applikationsgenererede indhold bekræftet ved andre tekniske midler og foranstaltninger, der udføres 
af en fagligt kompetent person. 

Hverken Aldes, Exhausto eller nogen anden virksomhed i Aldes-koncernen kan holdes ansvarlig for 
direkte eller indirekte skade, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af Applikationen 
eller fortolkningen eller brugen af det applikationsgenererede Indhold. 
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Brug af internettet 

Adgang til og brug af Applikationen kræver brug af internettet. Brugerne er ansvarlige for at sikre, at 
deres internetforbindelse er tilstrækkelige til at tilgå og bruge Applikationen. Desuden kræver brug af 
Applikationen, at visse funktioner i brugerens mobiltelefon er aktiveret. Hvis disse funktioner ikke er 
aktiveret eller findes på brugerens mobiltelefon, er det muligt, at applikationen ikke fungerer efter 
hensigten. Desuden kan Aldes ikke garantere perfekt kompatibilitet for Applikationen med 
mobiltelefoner og kan ikke holdes ansvarlig for funktionsfejl.  

Brugeren skal være opmærksom på, at internettet er et åbent netværk, der består af et indbyrdes 
forbundet netværk af computernetværk. Administrationen af dette netværk overvåges ikke af nogen 
central myndighed, og hver enkelt del af netværket tilhører en uafhængig, offentlig eller privat 
organisation. Brugeren skal derfor være opmærksom på de risici og begrænsninger, der er forbundet 
med at oprette forbindelse til, sende oplysninger på eller browse på internettet, samt de nødvendige 
forholdsregler, der skal træffes.  

Aldes kan ikke holdes ansvarlig for problemer med brugerens internetforbindelse eller problemer med 
brugerens anvendelse af internettet. Aldes kan i særdeleshed ikke holdes ansvarlig for programfejl, 
computer- eller mobilvirus, begrænsninger, afbrydelser eller manglende internetadgang, der direkte 
eller indirekte resulterer i skade på brugeren af Applikationen. Ovenstående liste er til illustration og 
er ikke udtømmende.  

 

Garantier  

Applikationen stilles til rådighed og er tilgængelig for brugeren uden nogen form for garanti fra Aldes 
med hensyn til applikationens og indholdets tilgængelighed. 

Aldes garanterer ikke, at de oplysninger, der er tilgængelige på Applikationen, er fri for fejl eller 
unøjagtigheder, eller at den server, der gør den tilgængelig, er fri for virus eller anden farlig kode. 

Brugeren er alene ansvarlig for sin brug af Applikationen og for fortolkningen af de oplysninger, der 
anvendes på Applikationen og holder således Aldes skadesløs for ethvert krav og sager, der er 
forbundet med misbrug af Applikationen.  

Aldes garanterer ikke, at Applikationen kan downloades på brugerens mobiltelefon eller nogen anden 
mobil enhed.  

Aldes vil gerne minde brugeren om sin egen tjenestes uafhængighed i forhold til tredjepartstjenester, 
hvad angår indhold, tjenester og præsentation.  

Aldes kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tvister, der måtte opstå mellem brugeren og en 
tredjepart. Udgiverne af tredjepartstjenester er alene ansvarlige for overholdelsen af enhver 
gældende lovgivning, især med hensyn til online- og fjernsalg, forbrugerbeskyttelse, falsk eller 
vildledende reklame, priser og produktoverensstemmelse. Brugerne skal overholde disse 
tredjeparters vilkår for brug og/eller vilkår og betingelser for salg.  
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Kontakt 
 
Hvis du har spørgsmål vedrørende disse Vilkår for brug eller Persondatapolitikken, skal du kontakte 
gdpr@aldes.com. 
 

Lovvalg – tvister 

Disse Vilkår for brug er udelukkende reguleret af og skal fortolkes i overensstemmelse med fransk 

lovgivning. Medmindre andet er fastsat ved lov, har domstolene i Lyons domstolsdistrikt 

enekompetence til at afgøre enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med fortolkningen eller 

udførelsen heraf.  

 

Afsluttende bestemmelser 

Hvis en domstol i en kompetent jurisdiktion anser en bestemmelse i disse vilkår for at være ugyldig 

eller uden retskraft, forbliver de resterende vilkår gyldige og retskraftige. Ugyldige vilkår eller vilkår, 

der ikke kan håndhæves, erstattes af gyldige vilkår, der overholder hensigten, især den økonomiske 

hensigt, som udtrykkes i de oprindelige vilkår, der anses for ugyldige eller ikke kan håndhæves.  

Aldes' undladelse af at gøre brug af nogen af vilkårene i disse Vilkår for brug eller en beslutning om 

at gøre dette senere end påkrævet udgør ikke på nogen måde et afkald på Aldes' ret til at gøre brug 

af dem på det tidspunkt, hvor dette vælges.  

Aldes er berettiget til frit at overføre disse Vilkår for brug til enhver efterfølger, især enhver person 

eller enhed, som Applikationen overdrages eller sælges til, uden at være forpligtet til at informere 

brugeren om denne overførsel eller dette salg. 

 

mailto:gdpr@aldes.com

