
Licentievoorwaarden Liebherr SmartMonitoring  
 
 
I. Licentievoorwaarden SmartMonitoring 
 
De licenties zijn uitsluitend bestemd voor commerciële eindgebruikers. Met de SmartMonitoring-licentie voor een 
periode van 36 maanden („Licentie”) kunt u gebruik maken van de door Liebherr-Hausgeräte GmbH aangeboden 
Liebherr SmartMonitoring-service (in het vervolg „SmartMonitoring” genoemd) met de volgende basisfuncties: 
 
* Gebruik van alle basisfuncties van SmartMonitoring  
* Dashboard voor monitoring van de aangesloten apparaten: Grafische voorbereiding van de gegevens 
van het apparaat  
* Alarmlogboek met commentaarfunctie 
* Temperatuurrapporten maken en opslaan 
* Alarmmeldingen via e-mail configureren 
* Gebruikers- en apparatenbeheer (op basis van rollen) 
 
De licentie geldt alleen voor SmartMonitoring-apparaten en kan alleen gebruikt worden met een Liebherr-
bedrijfsaccount. Per apparaat heeft u een aparte licentie nodig. De gebruiksvoorwaarden voor de Liebherr 
SmartMonitoring-service zijn van toepassing (beschikbaar op 
https://home.liebherr.com/smartmonitoring). Meer informatie over SmartMonitoring vindt u ook op 
https://home.liebherr.com/smartmonitoring.  
 
De licentiesleutel kan na ontvangst 3 jaar in het SmartMonitoring-dashboard worden geactiveerd. Na deze 
periode vervalt de licentiesleutel. Vanaf activering is de licentie 36 maanden geldig. 
Te activeren op http://smartmonitoring.liebherr.com/.  
 
Er is geen recht op herroeping of teruggave voor gekochte licentiesleutels. 
 
II. Aanvullende licentievoorwaarden voor 
 

a) Licentiesleutelkaarten  
 
In uitzonderlijke gevallen kunnen licentiesleutels die als gedrukte versie gekocht zijn, worden 
teruggestuurd als het krasveld onbeschadigd is. 
 
De vergoeding voor het gebruik van de licentie moet worden betaald binnen de op de factuur vermelde 
termijn. Indien de betaling niet op tijd wordt ontvangen, heeft Liebherr het recht de functies van de licentie 
tijdelijk te blokkeren of de licentie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 
Contante betaling is niet mogelijk. 
 

b) Add-on-licentie voor melding via sms en oproep 
 
Een voorwaarde voor het gebruik van de add-on-licentie voor melding via sms en oproep voor 36 
maanden vaste tijd („add-on-licentie”) is ten minste één geldige SmartMonitoring-licentie. Met de add-on-
licentie kunt u bovendien de volgende SmartMonitoring-functies gebruiken: 
 
• Melding in geval van alarm via sms of oproep aan geselecteerde ontvangers 
 
De add-on-licentie is geldig voor alle aangesloten SmartMonitoring-apparaten waarvoor een geldige 
SmartMonitoring-licentie bestaat.  
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