
Användarvillkor för Lunarex-appen 
 
Allmänt 
 
Med app (”Appen”) avses i dessa användarvillkor den programvara som tillhandahålls av Lunarex 
International och som används till att fjärrkontrollera Lunarex-övervaknings- och åtelkameror via en 
mobiltelefon eller någon annan mobil enhet (”Användningsändamålet”). Appen får endast användas för 
Användningsändamålet ovan. 
 
Genom att installera Appen och/eller använda den godkänner du dessa användarvillkor (”Villkoren för 
Appen”). Installera eller starta inte appen eller fortsätt inte att använda den om du inte godkänner 
Villkoren för Appen. 
 
Immateriella rättigheter och licenser 
 
All information och planering som ansluter sig till Appen tillhör Lunarex International. Alla varumärken, 
upphovsrätter och övriga immateriella rättigheter för Appen och den tillhörande programvarukoden 
tillhör antingen direkt Lunarex International eller dess licensgivare. Lunarex International beviljar 
användaren av Appen en global rätt att använda Appen för det Ändamål som avses i avsnittet ”Allmänt”. 
Rätten är inte ensamrätt och den kan återkallas. 
 
Användarvillkor 
 
Användaren och tredje parter som agerar på användarens vägnar får varken tillverka eller dela ut kopior 
av Appen och inte heller kopiera, ändra, redigera, modellera, demontera, överföra, byta eller översätta 
Appen, eller skapa några derivat av Appen. 
 
Appen är gratis för användaren. Lunarex International förbehåller sig dock rätten till att när som helst och 
av vilket skäl som helst förbättra Appen, göra den otillgänglig eller debitera för Appen eller andra tjänster 
som tillhandahålls enligt dessa Villkor för Appen. 
 
Användaren godkänner att de avtalsvillkor som fastställts av användarens mobilnätoperatör gäller 
fortfarande när användaren använder Appen. Därför kan mobilnätoperatören ta ut avgifter för 
användning av Internetförbindelsetjänster under den tid som Appen används eller för utskickade 
textmeddelanden eller utifrån några andra debiteringsgrunder. Om användaren inte själv svarar för 
mobiltelefonräkningar eller räkningar för någon annan mobil enhet, ska användaren bekräfta att denne 
har tillstånd av betalaren av räkningarna att använda Appen. 
 
Tillgång till Appen 
 
Denna App är tillgänglig för mobila enheter som använder operativsystemet Android OS. Användaren 
godkänner att Appen är tillgänglig endast via mobilnät och därför kan kvaliteten och tillgången till Appen 
påverkas av omständigheter som Lunarex International inte kan påverka. 
 
Lunarex International ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som förorsakas av bristfällig 
tillgång till eller användbarhet av Appen. Dessutom svarar Lunarex International inte heller för supporten 
och underhållet av Appen. 
 
Begränsning av skadeansvaret och klausul om ansvarsbefrielse 
 
Lunarex International ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som förorsakas av användning 
av Appen, bristfällig eller felaktig funktion av Appen eller på grund av att Appen inte fungerar. Appen 
levereras i befintligt skick och för Appen ges ingen garanti. 
 


