TomTom International B.V. (“TomTom”)
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Hollanda
Çevrimiçi Satış Genel Kayıt ve Şartları
1) Kapsam
Bu Kayıt ve Şartlar, TomTom web sitesi veya TomTom HOME, TomTom cihazı veya diğer
TomTom uygulamaları (bu Kayıt ve Şartlar belgesinde “Ürünler” olarak anılır) üzerinden
veya vasıtasıyla satışa veya kullanıma sunulan, (i) önceden kurulu yazılım içeren aygıtlar,
mallar veya aksesuarlar (“Donanım”), dahil olmak üzere, donanım aygıtları ve ilişik mallar ve
aksesuarlar ve(ii) TomTom tarafından, aboneliğe dayanılarak sunulan (“Abonelik”) veya ön
ödemeli olarak bir kerede veya bölümler halinde zaman zaman sunulan Internet tabanlı
hizmetler veya yer tabanlı hizmetler, veri hizmetleri, trafik bilgileri ve hava tahminleri gibi
gerçek zamanlı bilgi hizmetleri veya diğer veriler, bilgi, (üçüncü kişi) işlevsellik veya içeriğin
sağlanması gibi hizmetler (“Hizmetler”) dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir
mal, hizmet veya abonelik için tarafınızca verilen veya verilecek tüm siparişler için geçerlidir.
2) Siparişler
a) Verilen hersipariş TomTom’un kabulüne tabidir. Sözleşme ancak siparişi teyit etmek
suretiyle, TomTom’un siparişi kabulü üzerine tamamlanmış olur.
b) TomTom, herhangi bir siparişi tamamen veya kısmen reddetme veya azami sipariş miktarı
uygulama hakkını saklı tutar.
c) Tüm Donanım siparişleri stoklarda mevcut olma şartına tabidir.
3) Fiyat ve ödeme
a) Web sitesinde belirtilen fiyatlara KDV dahildir. Gönderi ve yükleme-boşaltma giderleri
(varsa), web sitesinde belirtilen fiyata ilaveten uygulanır. Siparişle bağlantılı olarak, varsa,
yerel satış vergileri ve diğer vergiler ve devletin koyduğu yükümlülükler sizin
sorumluluğunuz altındadır.. Fiyatlaraher zaman değişiklik meydana gelebilir , ancak
Donanım, (önceden kurulmuş) yazılım (“Yazılım”) veya değişiklik tarihinden önce yapılan
satış siparişleri fiyat değişikliğinden etkilenmez(Madde 7c’ye tabidir).
b) Tüm siparişlere ilişkin ödemeler, TomTom tarafından sağlanan ödeme hizmeti (“Ödeme
Hizmeti”) vasıtasıyla yapılmalıdır. Sipariş vermek ve Ödeme Hizmetini kullanmak için, tercih
ettiğiniz ödeme yöntemine ilişkin bilgileri, fatura ve gönderi adresi (uygulanabiliyorsa)
bilgilerini ve/veya siaparişi tamamlamak için gerekli olan diğer ayrıntıları sağlamalısınız.
c) Eğer, herhangi bir nedenle, Ödeme Hizmeti vasıtasıyla ödemenin yapılamaması
durumunda, TomTom size ödenmesi gerekli miktarı posta ile bildirecektir, bu durumda bu
miktarın fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde çek, posta havalesi veya kredi kartı ile
ödenmesi zorunludur.
4) Teslimat ve kaybolma riski
a) TomTom, siparişin kabulünden itibaren 30 gün içinde Ürünü teslim veya aktive etmek için
elinden geleni yapacaktır. Eğer birden çok sayıda Ürün sipariş ediliyorsa, TomTom her bir
Ürünü ayrı ayrı teslim veya aktive etme hakkını saklı tutar.
b) Ürünler , teslimat adresinize veya elinize veya elektronik olarak teslim edilecektir.
Ürünlere ilişkin kayıp veya hasar riski Ürünler size teslim edildiği anda size geçer.
c) Eğer Ürünleri teslim almayı red veya ihmal ederseniz, TomTom teslimatın yapıldığı
zamana kadar Ürünleri depolama için makul bir maliyeti size fatura etme hakkını saklı tutar.
d) Eğer TomTom’un kontrolü dışındaki herhangi bir nedenle teslimatın size yapılamazsa ,
TomTom, sözleşmeyi iptal etme ve ödenmiş olan parayı iade etme hakkını saklı tutar.
e) Eğer TomTom bir Ürünü yanlışlıkla size teslim eder veya cihazınızın üzerindeki Ürünü
yanlışlıkla aktive ederse, http://www.tomtom.com/support adresine e-posta göndererek
TomTom’a bu yanlışı derhal bildirmelisiniz ve TomTom’un talebi üzerine Ürünün iadesini
(bunun masrafları TomTom tarafından karşılanacaktır), Ürün kurulumunun kaldırılmasını
veya Ürünün imhasını derhal gerçekleştirmelisiniz.

f) Sipariş edilmeyen bir Ürünün kabulü, aksi TomTom ile kararlaştırılmadıkça, , sizin
üzerinizde olan, sipariş etmiş olduğunuz Ürünü kabul ve fiyatını ödeme yükümlülüğünü
kaldırmaz.
5) Donanım İptal Politikası
a) TomTom, teslim adresinize teslim tarihini müteakip 14 iş günü içinde herhangi bir
zamanda, kullanılmamış olmak şartıyla, Donanım alım sözleşmesini herhangi bir nedenle
iptal etmenize imkan tanımaktadır, ve ödemiş olduğunuz satış fiyatını iade edecektir. Eğer
Donanım alım sözleşmesini iptal etmeye karar verirseniz, teslimatı müteakip 14 iş günü
içerisinde, http://www.tomtom.com/support adresine e-posta göndermek suretiyle
TomTom’la iletişime geçip, bir Malzeme İade İzni numarası alarak, Donanımı orijinal
ambalajı içinde, her türlü faiz, rehin veya sair talepten arınmış olarak, TomTom tarafından
sağlanan adrese iade ediniz. TomTom, bununla doğrudan ilgili olarak yüklenilen gönderi veya
postalama giderlerini size fatura edebilir.
b) TomTom tarafından Hizmetlerin sağlanmasının, sizin alım siparişinizin TomTom
tarafından kabul edilmesi üzerine derhal başladığını kabul ediyorsunuz. Hizmetler
sağlanmaya başladıktan sonra söz konusu Hizmetler’i iptal edemezsiniz. Sağlanan Hizmet,
söz konusu Hizmetler’in bilgisayarınıza yüklenmesini, kurulmasını ve etkinleştirilmesini de
içerir, ancak bunlarla kısıtlı değildir.
6) Lisans, Telif Hakkı ve Gizlilik
a)Yazılım ve/veya Hizmetler vasıtasıyla alınan veriler, bilgi, (üçüncü sahışlar) işlevsellik
veya diğer içeriği (“İçerik”) işbu Madde 6’da belirtilen şartlarla, size Donanım’ın parçası
olarak veya yalnız özel ve kişisel kullanım amacıyla sağlanan Hizmetler vasıtasiyla
kullanmanız için size lisans verilmiştir (“Lisans”). Herhangi bir zamanda, yalnız bir bilgisayar
veya Donanım aygıtı üzerinde ve yalnız bir gezinim sistemi ile birlikte Yazılımı ve İçeriği
kurabilir ve kullanabilirsiniz. Yazılımı veya İçeriği, doğrudan veya dolaylı olarak başkalarına,
kendilerinin veya herhangi başka birinin kullanması için veremezsiniz. . Bu Lisans münhasır
değildir ve devredilemez;TomTom Yazılımı ve İçeriği başka müşterilere lisanslamakta
serbesttir ve sizin Yazılım ve İçeriği kullanma hakkınız sizin tarafınızdan başka kişilere
devredilemez. TomTom’un, güncelleme, yükseltme veya ekleri almanın Ürünün ayrılmaz bir
parçası olduğunu açıkça belirttiği haller dışında, bu Lisans, Yazılım veya İçeriğin gelecekteki
yükseltmeleri, güncellemeleri veya eklerini alma hakkını içermez. Eğer, Yazılım veya İçerik
yükseltmeleri, güncellemeleri veya ekleri alınırsa, bu yükseltmeler, güncellemeler veya
eklerin kullanılması, bu Kayıt ve Şartlara veya TomTom’un size ilgili yükseltme, güncelleme
veya eki sağlamadan önce kabul etmenizi isteyeceği diğer şartlara tabi olacaktır.
b) Satış anında TomTom tarafından güncellemeler, yükseltmeler veya eklerin sağlanmasının
Ürünün ayrılmaz bir parçası olduğu belirtildiği haller hariç olmak üzere, TomTom bildirimde
bulunarak veya bulunmaksızın, Yazılım veya İçeriğin kullanılması yoluyla size sağlanan veya
kullanımınıza sunulan güncelleme, yükseltme ve ek hizmetlere devam etmeme hakkını saklı
tutar.
c) Diğer haklara halel getirmeksizin, Madde 6 ve 9’u da içeren bu Kayıt ve Şartların herhangi
bir maddi şartına uyulmaması halinde, TomTom, Lisansı fesih bildirimi gerekmezsizin, derhal
feshedebilir. Bu durumda, Yazılım ve tüm bileşenlerinin tüm kopyalarını ve bunun yanı sıra
her türlü İçeriği imha etmek zorundasınız.
d) Yazılım, İçerik ve bunların kopyaları üzerinde telif hakkı ve diğer fikri, sınai ve/veya
mülki hakların sahibi TomTom ve tedarikçileridir. TomTom, yalnız bu Kayıt ve Şartlara
uygun olarak Yazılım ve İçeriği kullanmanıza izin vermektedir. Bu Kayıt ve Şartlarda açık
olarak verilmemiş olan tüm haklar TomTom tarafından saklı tutulmaktadır. Siz, (a) yalnız
yedekleme veya arşivleme amaçları için Yazılımın bir kopyasını yapabilirsiniz, veya (b)
orijinalin yalnız yedekleme ve arşivleme amaçları için saklanması koşuluyla Yazılımı tek bir
ortama aktarabilirsiniz. Ürün kılavuz(lar)u veya yazılı materyal, kendi kullanımınız dışında
kopyalanamaz. Yedekleme veya arşivleme amaçları için yalnız bir kopya yapma dışında,
İçeriği hiçbir şekilde kopyalayamaz, indiremez, yükleyemez veya çoğaltamazsınız. Yazılım
veya İçeriğin mülkiyetini kazanmış değilsiniz.

e) Ürünlerin önemli zaman harcanarak ve giderlere katlanılarak TomTom tarafından
geliştirildiğini ve TomTom ve/veya diğer üçüncü şahıslara özel biçimde gizli olduğunu ve
onların ticari sırrı olduğunu beyan ve kabul ediyorsunuz. Ürünleri tam gizlilik içinde
muhafaza edeceğinizi ve herhangi bir üçüncü şahsa Ürünü ifşa etmeyeceğinizi ve Ürüne
erişim vermeyeceğinizi taahhüt ediyorsunuz.
7) Abonelik
a) Tomtom ile belirli süreli abonelik konusunda anlaşılmadığı sürece, abonelik belirsiz süreli
olarak yapılcaktır.
b) Aboneliğinizin belirsiz süreli olması durumunda, siz veya Tomtom 30 gün önceden
bildirimde bulunarak (ihbar bildirimi http://www.tomtom.com/support adresi aracılığıyla, email ile gönderilecektir), aboneliği feshedebilirsiniz. Bu bildirim süresi,TomTom tarafından
fesih bildiriminizin alındıktan sonraki ilk tahsilat gününde başlayacaktır. Aboneliğinizin
belirli süreli olması halinde ise, söz konusu sürenin dolması ile aboneliğiniz otomatik olarak
sona erecektir.
c) TomTom, önceden makul süre içinde bildirimde (TomTom websitesinden e-posta
aracılığıyla veya başka bir şekilde) bulunmak kaydıyla, abonelik fiyatında veya aboneliğinize
uygulanan kayıt ve şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Eğer, söz konusu değişiklik,
abonelik fiyatında artışa neden olur veya sizin için dezavantaj yaratırsa ( vergi veya
harçlardaki artış sebebiyle oluşan ücret artışı hariç olmak üzere), aboneliğinizi söz konusu
değişikliğin etkili olacağı tarih öncesinde, http://www.tomtom.com/support aracılığıyla, eposta göndermek suretiyle feshedebilirsiniz.
d) TomTom, aboneliğinizi veya bütün halinde sunulan Hizmetler kapsamındaki ayrı bir
hizmeti, söz konusu aboneliği veya ayrı hizmeti sunmaya son vermeye karar verdiği taktirde,
en az 30 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle ayrı ayrı iptal edebilir.
e) TomTom, (i) Madde 6 ve 9 da dahil olmak üzere işbu Kayıt ve Şartlar’ın önemli
maddelerine uymamanız halinde veya (ii) TomTom Adil Kullanım Politikası’na aykırı
Hizmet kullanımının ortaya çıkması veya (iii) Ödeme Hizmeti yoluyla yapılan abonelik
ödemesinin ikinci denemede de yapılamaması durumunda, önceden bildirimde bulunmaksızın
Aboneliğinizi derhal feshedebilir ya da kısıtlayabilir.
f) Aboneliğinizin iptali üzerine, madde 6’da detaylı olarak belirtilen Lisansınız aynı anda iptal
edilecektir.
8) Üçüncü Şahıs Lisansları
TomTom Ürünleri, üçüncü şahısların yazılım kodları, verileri, bilgileri, işlevselliği, diğer
içerik ve algoritmalarını kullanabilir (“Üçüncü Şahıs Materyali”). Ürünlerde bulunan Üçüncü
Şahıs Materyalinin kullanılması, diğer kayıt ve şartlara tabi olabilir. Bu Üçüncü Şahıs
Materyalinin
resmi
telif
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bizim
http://www.tomtom.com/legal web sitemizde veya websitemiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz .
İşbu belge ile, herhangi bir alım siparişinin verilmesiyle, sipariş edilen Ürünlerde bulunan her
türlü Üçüncü Şahıs Materyalinin şartlarını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi belirttiğini kabul
ediyorsunuz.
9) Diğer Kısıtlamalar
Ürünlerin kiraya verilmesi, ödünç verilmesi, halka açık sunumu, gösterilmesi veya
yayınlanması veya sair surette dağıtılması yasaktır. Geçerli mevzuatın izin verdiği haller
dışında, Ürünleri veya herhangi bir parçasını değiştiremez, tersine tasarım yoluyla analiz
edemez, Ürünleri ayrıştıramaz veya sökemez, şifrelemeyi kıramaz veyatahrif edemezsiniz,
veya üçüncü kimselerin bunları yapmasına izin ve imkan veremezsiniz.
10) Sınırlı Garanti
a) TomTom, Ürünlerin tamamen hatasız çalışacağını veya sağlanan bilgilerin her zaman
doğru olacağını garanti etmemektedir ve edemez. Yazılımı ve/veya Donanımı bir gezinim
sisteminde kullanırken, yerel çevresel koşullar ve/veya eksik veya yanlış verilerin neden
olabileceği hatalar gibi hesaplama hataları olabilir.

b) TomTom, Donanımın, normal kullanım koşulları altında, satın alındığı tarihten itibaren
bir (1) yıl süre veya alım tarihinden bu Kayıt ve Şartların herhangi birini ihlal ettiğiniz
zamana kadar olan dönemin hangisi daha kısa ise o kadar süre (“Garanti Süresi”) içinde
Donamımda işçilik ve malzeme kusurları (“Kusurlar”) bulunmayacağına dair sınırlı bir
garanti vermektedir. Garanti Süresi boyunca, Donanım, parça veya emek için ücret
alınmaksızın TomTom tarafından tamir edilecek veya değiştirilecektir (“Sınırlı Garanti”).
Eğer, Donanım, Garanti Süresinin sona ermesinden sonra tamir edilirse, o tamir için Garanti
Süresi, tamir tarihinden altı (6) ay sonra sona erecektir. Bu garanti, Hizmetleri kapsamaz.
c) Bu Sınırlı Garanti, normal yıpranma ve aşınmanın neden olduğu veya Yazılım veya
Donanımın TomTom tarafından yetki verilmeyen birileri tarafından açılması veya tamir
edilmesi sonucunda meydana gelen hasarı kapsamaz, ve yanlış kullanım, nem, sıvı, ısıya
yakın tutma veya maruz bırakma, kaza, kötü kullanım, Donanımla birlikte sağalan talimatlara
uymama, ihmal veya yanlış kullanımın neden olduğu hasarı kapsamaz. Sınırlı Garanti,
Donanımın yüzeyine vuku bulan fiziksel hasarı kapsamaz.
d) TomTom, işbu Madde 10’da belirtilen Sınırlı Garantiye ilaveten Ürünler bakımından hiçbir
garanti sağlamamaktadır. Özellikle ve geçerli kanunların izin verdiği azami ölçüde, TomTom
ve tedarikçileri, Ürünleri “OLDUĞU GİBİ VE TÜM HATALARIYLA” sağlamaktadırlar ve
bu nedenle, Ürünler bakımından açık, üstü kapalı veya yasal, tüm (varsa) üstü örtülü
garantiler, yükümlülükler veya yeterli kalite şartı, belirli bir amaca uygunluk, güvenilirlik
veya kullanılabilirlik, doğruluk veya tepkilerin tamlığı, sonuçlar, işçilik çabası, virüs
bulunmazlık, ve makul özen ve beceri dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm
diğer garanti ver şartları, ve Ürünler yoluyla veya sair şekilde Ürünlerin kullanılmasından
doğan destek veya diğer hizmetler, bilgi, yazılım ve ilgili içeriği sağlama veya
sağlamamaktan doğan sorumluluğu reddetmektedirler. Ayrıca, Ürünler bakımından, huzurlu
kullanım, huzurlu sahip olma veya ihlal yokluğuna ilişkin hiçbir garanti veya şart yoktur. Bu
hariç tutma (i) mülkiyete ilişkin herhangi bir belirtilen şart, ve (ii) tanımlamaya uygunluk
bakımından herhangi bir belirtilen şart için geçerli değildir.
e) Sınırlı Garanti kapsamında bir Kusura ilişkin talepte bulunmak için, Garanti Süresi içinde
http://www.tomtom.com/support adresine e-posta göndererek TomTom ile temasa geçmeli ve
Kusuru izah etmeli ve gerekirse Malzeme İade İzni numarası almalısınız. Kusuru bildirmenizi
müteakip en kısa zamanda, Yazılım veya Donanım, Kusurun bir izahı ile birlikte,
TomTom’un belirteceği adreste TomTom’a iade edilmelidir. TomTom’un varsa,belirteceği
diğer iade prosedürlerine de uymalısınız.
f) Bu Sınırlı Garanti, size verilen yegane açık garantidir ve her türlü reklam, dokümantasyon,
ambalaj veya sair iletişim yoluyla yaratılmış olan (varsa) tüm diğer açık garantiler veya
benzeri yükümlülüklerin yerini almak üzere sağlanmıştır.
g) İşbu Madde 10’un hükümleri, tüketici mallarının satışını düzenleyen geçerli ulusal
mevzuat kapsamındakiyasal haklarınıza halel getirmez.
h) Bu Sınırlı Garanti devredilemez.
11) Sorumluluk Sınırlaması
a) Geçerli kanunun izin verdiği azami ölçüde, ne TomTom ne de tedarikçileri ve
altyüklenicileri, size karşı veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı, hasar ihtimali TomTom’a
bildirilmiş olsa dahi, Ürünlerin kullanılması veya kullanılamamasından doğan, doğrudan,
dolaylı, arızi, sonuçtan doğan veya sair şekilde olsun (her bir halde, Ürünleri kullanamama
veya erişememeden doğan hasarlar, veri kaybı, iş kaybı, kar kaybı, işin kesintiye uğraması ve
benzerleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir zarardan sorumludur.
b) Sizin veya herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir nedenle uğradığı zarar ne olursa olsun
(sınırlama olmaksızın burada anılan ve sözleşmedeki tüm doğrudan veya genel zararlar veya
başka herhangi bir şey dahil olmak üzere) TomTom ve tedarikçilerinin Ürünlerin
kullanılmasından veya bununla ilgili olarak doğan tüm sorumluluğu, ilgili Ürünler için
gerçekte ödemiş olduğunuz para miktarı ile sınırlıdır.
c) TomTom, (i) kendi çalışanları ve/veya acentelerinin sahtekarlığı veya (ii) kendi çalışanları
ve/veya acentelerinin yalan beyanından sorumlu değildir.

d) Yukarıdaki hükümlere veya bu Kayıt ve Şartlarda bulunan sair hususlara bakılmaksızın, bu
Kayıt ve Şartlarda yer alan hiçbir şey, hiçbir tarafın kendi ihmalinden kaynaklanan ölüm veya
yaralanma sorumluluğunu sınırlamaz.
e) Yukarıdaki sorumluluk sınırlaması, uygulanacak olan ulusal mevzuat kapsamındaki hiçbir
yasal hakkı etkilemez.
12) Mücbir Sebep
Mücbir sebep, TomTom’un makul olarak kontrolü dışında kalan koşulların neden olduğu, geç
ve/veya gecikmiş teslimat ve eksik teslimat dahil olmak üzere, TomTom’un makul olarak
kontrolü dışında kalan, bu Kayıt ve Şartlar altında TomTom’un yükümlülüklerini yerine
getirmesini önleyen koşullar demektir. Bir mücbir sebep halinde, TomTom’un tüm
yükümlülükleri askıya alınmış olur. TomTom’un mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini
yerine getiremediği süre doksan (90) takvim gününden uzun sürerse, her iki taraf,
sözleşmenin feshinden doğan veya bununla ilgii herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü
taşımaksızın alım sözleşmesini yazılı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.
13) Gizlilik
TomTom, sizin kişisel bilgilerinizi, hesap veya işlemlerinizi http://www.tomtom.com/legal
web sitesinde belirtilen Gizlilik Politikasına uygun olan haller dışında hiçbir üçüncü şahsa
ifşa etmeyecektir. İşbu belge ile, bu GizlilikPolitikasını okumuş ve kabul etmiş olduğunuzu
kabul ediyorsunuz.
14) Üçüncü Şahıs Web Sitelerine Linkler
TomTom, hiçbir üçüncü şahsın web siteleri veya hizmetlerinin içeriği, üçüncü şahıs web
siteleri veya hizmetlerinde bulunan linkler, veya üçüncü şahıs web siteleri veya hizmetlerine
yapılan değişiklikler veya güncellemelerden sorumlu değildir. TomTom’un üçüncü şahıs web
siteleri ve/veya hizmetlerine linkler ve/veya erişim sağladığı hallerde, bu sağlama yalnızca
size kolaylık olması içindir, ve herhangi bir link veya erişimin dahil edilmesi, TomTom’un
üçüncü şahıs sitesi veya hizmetini onayladığını göstermez.
15) Üçüncü Şahıs Hakları
Üçüncü şahıslar, bu Kayıt ve Şartların herhangi bir hükmüne dayanma veya onu uygulatma
hakları bakımından, geçerli mevzuat altında hiçbir hakka sahip değildir, ancak bu hüküm,
üçüncü şahısların geçerli mevzuattan ayrı olarak var veya kullanılabilir olan herhangi bir
hakkını veya yasa yoluna başvurma imkanını etkilemez.
16) Süreklilik
Bu Kayıt ve Şartlar içinde, mahiyeti itibariyle Ürünlerin satış veya lisansının feshinden veya
süresinin dolmasından sonra da devam edecek olan hükümler, yürürlükte kalmaya devam
edecektir.
17) Ayrılabilirlik
Bu Kayıt ve Şartların herhangi bir hükmünün hükümsüz, geçersiz, uygulatılamaz veya yasaya
aykırı sayılması halinde, diğer hükümler tam yürürlükte kalmaya devam edecektir. Siz ve
TomTom’un bu geçersiz hükümlerin yerine yeni kayıt ve şartlara mutabık olduğunuz kabul
edilmektedir. Bu yeni kayıt ve şartlar, içerik ve hükümleri itibariyle, yazılan orijinal metne
mümkün olduğunca yakın olarak ancak hakların bu hükümlerden doğabileceği şekilde
yorumlanacaktır.
18) Geçerli Kanun
Bu Kayıt ve Şartlar ve bu Kayıt ve Şartlara veya Ürünlerin alınması ve kullanılmasına ilişkin
veya sair şekilde ihtilaflar Türk kanunlarına tabi olacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası
Mal Satış Sözleşmeleri Konvansiyonu, bu Kayıt ve Şartlara uygulanmaz. Bu Kayıt ve
Şartlardan doğan tüm ihtilaflar, sizin yasal ikametgahınızın olduğu yerin, bu ihtilaflar
bakımından münhasır yargı yetkisine sahip olan mahkemelerinde görülecektir.

19) Tercümeler
Sizin yapmış olduğunuz alım için, bu kayıt ve şartların Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.
20) Sorular
Siparişiniz, alımınız, bu Kayıt ve Şartlar hakkında herhangi bir sorunuz, öneriniz veya
şikayetiniz olursa, veya herhangi bir nedenle TomTom ile temas kurmak isterseniz,
TomTom’un http://www.tomtom.com/support web sitesini ziyaret ediniz ve e-posta
gönderiniz.
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