OTOMOTİV ÜRÜNLERİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ
Işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”) siz ve TomTom International B.V. (“TomTom”) arasındaki yasal bir sözleşmedir. Bu
EULA'nın tarafınızca imzalanan, müzakere edilmiş herhangi bir yazılı anlaşma gibi icra edileceğini kabul etmektesiniz. Bu EULA, TomTom
tarafından ya da onun adına, tarafınıza sunulan TomTom yazılımı, hizmetleri veya tüm diğer ürünlerin (birlikte “Hizmetler” olarak) tarafınızdan
kullanımı konusunda geçerlidir.
Lütfen bu EULA'yı dikkatlice okuyun. Aşağıdaki “kabul et” tuşuna tıklayarak bu EULA'nın tüm hüküm ve koşullarını kabul etmektesiniz. Bu
lisansın koşullarını kabul etmemeniz durumunda bu Hizmetlerin lisansı size verilmeyecek ve Hizmetleri kullanamayacaksınız.
1) LİSANSIN VERİLMESİ: Bu EULA'nın koşullarına uymayı kabul etmenizi dikkate alarak, TomTom size Hizmetlerden bu EULA'nın
koşullarına tabi ve kişisel olarak yararlanmanız için ve sadece aracınıza takılan donanım cihazıyla bileşik, gayrı ticari, gayrı münhasır, kişisel ve
devredilmez bir kullanım lisansı vermektedir. Bu Lisans gelecekte Hizmetlerle ilgili yükseltme, güncelleme ve ilavelerin elde edilmesine yönelik
herhangi bir hak sağlamaz. Bununla birlikte eğer yükseltme, güncelleme ve Hizmetlere ilaveler elde edilirse, bu tür yükseltme veya
güncellemelerin kullanımı, yükseltme, güncelleme ve ilaveler beraberinde geçerli olacak başka koşullar getirmediği takdirde, bu EULA'ya ve
onun eklerine tabidir.
2) SINIRLAMALAR: Hizmetleri kiraya vermeniz, kiralamanız, kamuya sunmanız, gösterimini sağlamanız ya da yayınlamanız veya her türlü
dağıtımını yapmanız yasaktır. Yürürlükteki yasalarca müsaade edilenin dışında, sizin ya da herhangi bir şahsın Hizmetleri veya herhangi bir
bölümünü kopyalamasına ya da değiştirmesine, tersine tasarımlamasına, kaynak koduna dönüştürmesine veya parçalara ayırmasına izin
verilmeyecektir.
Sizin, TomTom Places Service ile ilgili olarak, aşağıdakileri uygulamamanız gerekmektedir: (i) arama sonuçlarının bir parçası olarak sunulan
herhangi bir ticari markayı dönüştürmek, değiştirmek, düzenlemek ya da diğer her türlü başkalaştırmak dahil, TomTom Places Service tarafından
Size sunulan arama sonuçlarını değiştirmek, dönüştürmek, düzenlemek, birleştirmek ya da diğer her türlü tarafınıza sunulduğu şekil ya da sıradan
çıkarmak (ii) arama sonuçlarını, Google Local Search dahil, herhangi bir diğer arama sonuçlarıyla birleştirmek, bir araya getirmek ya da
bütünleştirmek; (iii) arama sonuçlarını karaborsada satmak, ticaret metaı haline getirmek, yasa dışı yollarla satmak ya da onlardan doğrudan veya
dolaylı gelir elde etmek ya da herhangi bir üçüncü şahsın arama sonuçlarından gelir elde etmesine izin vermek; (iv) TomTom'un arama
sonuçlarından elde edeceği herhangi bir reklam gelirinin hesaplanmasını engelleyecek, durduracak, bozacak ya da ona başkaca müdahale edecek
herhangi bir eylemde bulunmak.
3) MÜLKİYET: Hizmetlerin telif hakkı ve diğer fikri, endüstriyel ve/veya mülkiyet hakları TomTom ve/veya tedarikçilerine aittir. TomTom,
Hizmetleri sadece bu EULA'nın koşullarına uygun tarzda kullanmanıza izin vermektedir. Bu EULA'da hususi olarak belirtilmemiş tüm haklar
TomTom tarafından saklı tutulmaktadır. Yasaların izin verdiği ölçüde, Hizmetlere kaynak kodunda ya da açık kodda veya yorumlar yoluyla
erişim hakkınızın olmadığını beyan etmektesiniz.
4) GİZLİLİK: Hizmetlerin oldukça uzun sürede geliştirildiğini ve ilgili masrafların TomTom tarafından karşılandığını ve Hizmetlerin TomTom
ve/veya üçüncü şahıslara mahsus ticari sır olduğunu kabul ve beyan etmektesiniz. Hizmetleri büyük bir gizlilik içerisinde korumayı ve herhangi
bir şahsa ifşa etmemeyi veya Hizmetlere ilişkin erişim sağlamamayı kabul etmektesiniz.
5) ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIM LİSANSLARI: Hizmetlerde üçüncü şahıs yazılımdan yararlanılabilir. 2., 3. ve 4. Maddelerdeki hükümlere
bakılmaksızın, yazılıma dahil olan bazı üçüncü şahıs materyallerinin kullanımı başka hüküm ve koşullara tabi olabilir. Bu üçüncü şahıs yazılım
kod ve algoritmalarına ilişkin telif hakkı bildirimleri ve özel lisans koşulları http://www.tomtom.com adresinde bulunabilir. Böylelikle işbu
üçüncü şahıs yazılımının hüküm ve koşullarını kabul etmektesiniz.
6) SINIRLI GARANTİ:
a) HİZMETLERİN SİZİN BİREYSEL İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMAK AMACIYLA GELİŞTİRİLMEDİĞİNİ VE DOLAYISIYLA
HİZMETLERİN SİZİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMASI AMACIYLA TESİS VE İŞLETİMİNİN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA
OLDUĞUNU BEYAN ETMEKTESİNİZ. TOMTOM HİZMETLERİN KESİNTİSİZ VE HATASIZ İŞLETİMİNE DAİR HİÇBİR TEMİNAT
VERMEMEKTEDİR. YAZILIMI BİR NAVİGASYON SİSTEMİNDE KULLANIRKEN YEREL ÇEVRESEL ŞARTLAR VE/VEYA EKSİK
VERİ GİBİ NEDENLERLE HESAPLAMA HATALARININ ORTAYA ÇIKABİLECEĞİNİN ÖZELLİKLE FARKINDA OLMALISINIZ.
TOMTOM HİZMETLERİN BAŞKA HERHANGİ BİR SİSTEM, CİHAZ YA DA ÜRÜN (ÖRN. YAZILIM YA DA DONANIM) İLE
BİRLİKTE İŞLETİMİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR.
b) YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, TOMTOM VE ONUN TEDARİKÇİLERİ HİZMETLERİ "OLDUĞU GİBİ VE
TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE" TEMİN ETMEKTEDİR VE BUNDAN DOLAYI YETERLİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA
UYGUNLUK, GÜVENİRLİK VE KULLANILABİLİRLİK, TEPKİLERİN DOĞRULUĞU VEYA BÜTÜNLÜĞÜ, SONUÇLAR,
HİZMETLERE İLİŞKİN, DESTEK VEYA DİĞER HİZMETLER, BİLGİ, YAZILIM VE İLGİLİ İÇERİĞİN TEDARİK YA DA
SAĞLANAMAMASI VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DİĞER HUSULAR İLE İLGİLİ (VARSA)
HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ, YÜKÜMLÜLÜK YA DA KOŞUL DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAKSIZIN, SARİH, ZIMNİ YA DA YASAL DİĞER TÜM GARANTİ VE KOŞULLARI REDDETMEKTEDİR. AYRICA
HİZMETLERE İLİŞKİN HİÇBİR SORUNSUZ YARARLANMA, MÜLKİYET YA DA İHLALE YOL AÇMAMA GARANTİSİ VEYA
KOŞULU BULUNMAMAKTADIR.
c) TOMTOM HİZMETLERDEN YARARLANMA SÜRESİNCE TRAFİK DÜZENLEMELERİ VE KURALLARINA (ÖRN. ZORUNLU
VE/VEYA MAKUL VE UYGUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALINMASI, YETERLİ VE GENELDE BEKLENEN ÖZEN VE BELİRLİ
DURUMLARDA DİKKAT VE HİZMETLERİN KULLANIMI DOLAYISIYLA ÖZEL İTİNA VE DİKKAT) UYMANIN SİZİN ÖZEL
SORUMLULUĞUNUZ OLDUĞU GERÇEĞİNE DİKKATİNİZİ ÇEKMEKTEDİR. TOMTOM BİR MOTORLU ARAÇTA HİZMETLERİN

KULLANIMINA İLİŞKİN ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEYECEKTİR (VE BU VESİLEYLE
ÖZELLİKLE REDDETMEKTEDİR).
7) YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI:
a)TomTom ya da tedarikçileri size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı aşağıdakilerle ilgili (sözleşme, ihmal ya da herhangi başka bir konuya
ilişkin olsun ya da olmasın) yükümlü olmayacaktır: (i) herhangi bir üçüncü şahıs donanımını herhangi bir şekilde kullanamama ya da verilere
erişememe, veri kaybı ya da verilerin bozulması, iş kaybı, kar kaybı, gelirde ve beklenen tasarrufta azalma, işe ara verilmesi ya da benzeri
durumlarda (bu kayıp veya zarar ister doğrudan, ister dolaylı olsun) ya da (ii) TomTom zarar ya da kayıp olasılığına karşı uyarılmış olsa dahi, her
ne şekilde olursa olsun, Hizmetlerden yararlanılması ya da yararlanılamamasından doğan herhangi bir dolaylı, arızi veya netice kabilinden zarar
ya da kayıp.
b)Herhangi bir nedenle uğrayabileceğiniz zararlara karşın (burada söz edilen her türlü hasar ile sözleşmede ya da herhangi bir konuya ilişkin tüm
doğrudan veya genel zararlar, sınırlandırmaksızın, dahil olmak üzere) TomTom'un ya da tedarikçilerinden herhangi birinin bu EULA'dan doğan
ya da ilişkili tüm yükümlülüğü, Hizmetler için herhangi bir talep ya da ilgili talep silsilesinden altı ay önce tarafınızdan fiilen ödenen miktarla
sınırlı kalacaktır.
c) 7 (a) ve (b) maddeleri ya da işbu EULA'daki herhangi başka bir hususa rağmen, TomTom'un kendi ihmal, bilinçli veya ağır kusurundan,
sahtecilik ya da hileli yanlış temsilinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalar durumunda TomTom'un yükümlülükleri ya da yasalarla
sınırlandırılamayacak herhangi bir yükümlülük hiçbir şekilde sınırlı olmayacaktır.
8) FESİH: İşbu EULA'nın herhangi bir hüküm ya da koşulunu ihlal etmeniz durumunda, TomTom diğer herhangi bir hakkı geçersiz kılmaksızın,
bu sözleşmeyi derhal feshedebilir. İşbu Sözleşmenin, nitelikleri gereği fesihten sonra yürürlükte kalması düşünülen hükümleri, bu EULA'nın
feshinden sonra yürürlükte kalacaktır. TomTom, bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın, Hizmetlerin kullanımı yoluyla tarafınıza sağlanan ya
da sunulan güncelleme, yükseltme ve ek hizmetleri devam ettirmeme hakkını saklı tutmaktadır.
9) ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİNE BAĞLANTILAR: Hizmetleri size sunan TomTom ve diğer üçüncü şahıslar ("Üçüncü Şahıslar") herhangi bir
üçüncü şahıs sitesi ya da hizmetlerinin içeriğinden, üçüncü şahıs siteleri ya da hizmetlerinde bulunan bağlantılardan veya üçüncü şahıs sitelerine
ya da Hizmetler tarafından ya da başka şekilde sunulan hizmetlere yönelik değişiklik ve güncellemelerden sorumlu değildir. TomTom (ve, uygun
olduğu üzere, Üçüncü Şahısların her biri) bu bağlantıları, üçüncü şahıs sitelerine erişim ve hizmetleri sadece size kolaylık olması amacıyla
sunmakta ve herhangi bir bağlantı ya da erişimin ihtiva edilmesi TomTom veya herhangi bir Üçüncü Şahsın üçüncü şahıs sitelerini ya da
hizmetlerini onaylaması anlamına gelmemektedir. Bu tür bağlantıların ya da üçüncü şahıs sitelerinin tarafınızdan kullanımı ve bu tür üçüncü şahıs
site ve bağlantılarını kullanım tarzınız sizin sorumluluğunuzdadır, riski size ait olacaktır ve sizin bunları herhangi bir yasa dışı veya yanlış tarzda
kullanmamanız gerekecektir.
10) ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARI: İşbu EULA'ya taraf olmayan bir şahıs, üçüncü şahısların bu EULA'nın herhangi bir hükmüne dayanma ya da
yürürlüğe koyma haklarına ilişkin uygulanacak yasalar gereğince hiçbir hakka haiz değildir; ancak bu durum üçüncü bir şahsın bu tür
uygulanacak yasalar dışında mevcut ya da kullanılabilecek herhangi bir hak veya yasal çözümü etkilemez.
11) SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ: (Hizmetlerle birlikte verilebilecek herhangi bir ek veya değişiklik dahil) bu EULA ve ilgili diğer hüküm ve
koşullar, siz ve TomTom arasında Hizmetlere ilişkin akdedilen sözleşmenin tamamını oluşturmakta olup, bunlar Hizmetler veya bu EULA
kapsamındaki diğer herhangi bir konuya ilişkin geçmiş ve eş zamanlı tüm sözlü ya da yazılı iletişim, teklif ve beyanları hükümsüz kılmaktadır.
Herhangi bir TomTom politikasının hükümlerinin bu EULA'nın hükümleri ile çelişmesi durumunda işbu EULA'nın hükümleri geçerli olacaktır.
Bu EULA'nın herhangi bir hükmü hükümsüz, geçersiz, yürütülemez ya da yasalara aykırı kabul edildiğinde, diğer hükümleri tam güç ve etkiyle
yürürlükte olacaktır.
12) TERCÜMELER: Bu EULA'nın İngilizce sürümü geçerli sürümdür. Tüm çeviriler kolaylık sağlamak amacını taşır.
13) GEÇERLİ YASA: Bu EULA, bu EULA kapsamında ya da ona ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıklar (sözleşme dışı tüm talep ya da
uyuşmazlıklar dahil olmak üzere) Hollanda yasalarına tabidir. Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi işbu
EULA'ya uygulanmamaktadır. Bu EULA'dan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar, bu tür herhangi bir uyuşmazlık konusunda münhasır yargı yetkisi
bulunan Amsterdam (Hollanda) mahkemelerince çözülecektir.
Bu EULA'ya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde ya da herhangi bir nedenle TomTom ile iletişime geçmek isterseniz lütfen
http://www.tomtom.com adresinde TomTom'u ziyaret edin.

