İNTERNET SİTESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Bu internet sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki Kullanıcı Sözleşmesi dikkatle okuyup inceleyiniz.
http://floteks.com.tr/ alan adlı internet sitesi (“Site” veya “Internet Sitesi”) FLOTEKS PLASTİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“FLOTEKS ”)’ne aittir.
Bu İnternet Sitesine üye olmakla aşağıda yer alan Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmektesiniz.
1- Kabul
Bu Siteyi ziyaret etmekle, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde ("Sözleşme") açıklanan şartlar kapsamında hareket
etmeyi ve bu koşullara uymayı kabul etmektesiniz.
FLOTEKS bu koşulları ve ayrıca yine işbu internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası dahil diğer her türlü
bilgiyi zaman zaman ve gerekli gördüğü takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını
saklı tutmaktadır. Bu Sözleşmenin güncel haline ve Gizlilik Politikası’na her zaman internet sitesinden
ulaşabilirsiniz. İşbu İnternet Sitesine giriş yapmanız, işbu Sözleşme’yi ve herhangi bir zamanda Sözleşme’de
meydana gelebilecek olan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. İnternet Sitesi üzerinde her türlü
kullanım ve tasarruf yetkisi FLOTEKS ’e aittir.
2- Sorumluluk
FLOTEKS tarafından sunulan ürünlerin görselini İnternet Sitesinde bulabilirsiniz.
FLOTEKS, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı
tutar. İnternet sitesinin kullanımında kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir
başka işlemde bulunmayacağınızı, aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını,
hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul etmektesiniz. Site içindeki faaliyetlerde, sitenin
herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinizde, genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin
haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına
aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağınızı kabul etmektesiniz. Aksi
halde oluşacak zarardan tamamen sorumlu olacaksınız. Bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya
alabilecek, sona erdirebilecek, yasal süreç başlatma hakkını kullanabilecektir. FLOTEKS, bu sebeple yargı
mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. Sitenin
üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
Bu Site’nin ziyaretçisi/kullanıcısı, Site’ye verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan ve siteyi kullanımından
doğabilecek risklerden sorumludur. Bilgilerin hatalı veya yanlış olması ve FLOTEKS tarafından durumun tespit
edilmesi halinde Kullanıcıya İnternet Sitesine giriş yasağı uygulanabilecektir. FLOTEKS ’ in işbu Sözleşmede
yer alan herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bu haktan feragat edildiği anlamına
gelmemektedir.
FLOTEKS, Sitede sunulan içeriği, herhangi bir bildirimde bulunmadan çıkarma veya silme hakkına sahiptir ve
bu kısımlara ulaşılamaması halinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. FLOTEKS, kullanıcıların bir
kısmının veya tamamının Siteye erişimini engelleme hakkına sahiptir.
FLOTEKS, bu Sitede yer alan bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz neticesinde doğacak hiçbir zarardan
sorumlu değildir. Ayrıca, FLOTEKS, bu Sitede yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız veya buna itibar
etmenizden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan, kar kaybından ve/veya veri kaybından
sorumlu değildir.
3- Yayınlanan Bilgiye Güven
İnternet Sitesinde yer alan bilgiler tamamen genel bilgi niteliğinde olup, bu bilgilerin doğruluğu garanti
edilmemektedir. İnternet Sitesinden edinilen bilgilere güvenden doğacak tüm sorumluluk tarafınıza aittir.
FLOTEKS’ in üçüncü kişiler tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

Kayıt ve Gizlilik
İnternet sitesine sunduğunuz kişisel bilgilerin işlenmesi, kaydedilmesi ve korunması hakkında bilgi edinmek
için lütfen İnternet Gizlilik Politikamızı okuyunuz.
4-

Diğer İnternet Sitelerine Verilen Linkler
Bu internet sitesinden üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilebilmektedir. FLOTEKS link verilen
internet sitelerinde yer alan içerikten sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini
kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. FLOTEKS, söz konusu bilgi yahut internet sitesi içeriğinde yer
alan bilgilerin hatalı olmasından yahut eksik ve yanıltma amaçlı içerik içermesinden ve her halde üçüncü
kişilerin haklarını ihlal eden içerikten dolayı meydana gelebilecek herhangi bir hukuki, cezai veya yaralanma
vs. gibi bedensel hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ziyaretçi/kullanıcılar, bu sitelere olası risklerini kendileri
üstlenmek suretiyle erişeceklerdir.

5- Fikri Mülkiyet Hakları
Bu internet sitesi ve tüm sayfaları ve bu internet uygulaması yazılımı ve içerisindeki tüm görsel eserler,
tasarımlar, arayüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenlerin ve bunlarla sınırlı
kalmaksızın her türlü hakkı münhasıran FLOTEKS, lisans veren veya diğer sağlayıcılara aittir.
Fikri Mülkiyet Hakları, bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesinde yer alan tüm tasarımlar, çizimler,
siparişe konu ürünler, tescile tabi olan veya olmayan tüm fikri ürünleri ihtiva etmektedir.
Aksi açıkça belirtilmediği hallerde İnternet Sitesi içeriğinde yer alan hiçbir unsur FLOTEKS ’ in ya da üçüncü
bir tarafın herhangi bir patent, marka, telif hakkı ya da herhangi bir diğer mülkiyet hakkı çerçevesinde herhangi
bir lisans ya da hakkın ima yolu ile devri ya da bu doğrultuda icazet yahut herhangi bir lisans ya da hak
sağlamamaktadır. Yukarıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir şekilde fikri mülkiyet hakkı
sahibinin izni olmadan bu hakka konu unsurların kullanımı hak ihlali olup, bu tür fikri mülkiyet haklarının ihlali
hem hukuki hem cezai yaptırımlara tabidir. FLOTEKS, İnternet Sitesi ve içeriğinde yer alan fikri mülkiyet
haklarını korumak maksadıyla her türlü yasal ve cezai yola başvurabilir.
6- Zararların Tazmini
Tarafınızca işbu hükümlerin ihlal edilmesi veya İnternet Sitesi’nin aykırı kullanılmasından doğacak her türlü
talepten, sorumluluktan, zarardan, karardan, hükümden, kayıptan, masraftan veya ücretten (vekalet ücreti
dahil olmak üzere) FLOTEKS ’i, iştiraklerini, lisans verenlerini ve bunların çalışanlarını, yöneticileri,
temsilcilerini, tedarikçilerini ve haleflerini ari tutacağınızı ve zararları tazmin edeceğinizi kabul etmektesiniz.
7- Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşmeye herhangi bir çelişkiye mahal vermeksizin Türk hukuku uygulanacak olup, ihtilafın karşılıklı
müzakereler neticesinde çözümünün mümkün olmadığı hallerde söz konusu uyuşmazlık Bursa Mahkemeleri
ve İcra Müdürlükleri nezdinde çözümlenecektir.

