WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI
Iveco SpA - Via Puglia, 35 -10156 TORINO (buradan sonra IVECO olarak geçecektir) tarafından
yönetilen bu web sitesine giriş yapabilmek için aşağıdaki koşulları kabul etmelisiniz. Bu koşulları
kabul etmediyseniz, web sitesinde yer alan diğer sayfaları ziyaret etmeyin. Bu sitede yer alan
kullanım koşulları, bilgiler ve içerik herhangi bir uyarıya gerek duymaksızın değiştirilebilir.
Yerel kısıtlamalara uygun giriş: Bu web sitesi ya da burada yer alan bilgi ve fonksiyonlar, bunların
kullanımının ilgili yasaya ters düştüğü yetki alanlarında kullanılması ya da IVECO'nun veya departman, alt
kurum ve şubelerinin bu öğeleri kullanmasının yasal olmadığı, lisansa ya da izne tabi olduğu bölgelerde
kullanması için tasarlanmamıştır.
Hizmet ve ürünler: IVECO web sitesinde gösterilen hizmet veya ürünlerin satışı bazı durumlarda ya da
bazı ülkelerde mevcut değildir. Bu sebeple, IVECO, web sitesinde sunduğu ürün ve hizmetleri bazı
ülkelerde satıp satmayacağına, yapacağı bağımsız değerlendirme sonucunda ve tamamen kendi
tasarrufunda karar verme hakkını saklı tutar.
Teklif niteliği içermez: IVECO web sitesinde yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgilerin
hiçbiri teşvik, teklif ya da cezbetme niteliği taşımaz.
Garanti içermez: IVECO web sitesinde yer alan bilgi ve araçlar "olduğu gibidir" ve kullanımı değişkenlik
gösterebilir. IVECO, web sitesinde yer alan bilgi ve işlevlerin mülkiyeti, yasaya uygunluğu, patent hakkı,
satılabilirliği ve belirli bir amaca hizmet etmesi için üstü kapalı ya da açık bir biçimde garanti vermez.
IVECO ya da IVECO grup şirketleri, ortakları, tedarikçileri ve lisans sağlayıcıları aşağıdakileri garanti
etmez: (i) web sitesinin kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacağını (ii) web sitesinin sürekli, güvenli, hatasız
ve zamanlı çalışacağını (iii) web sitesinin kullanımı sonucunda ortaya çıkan bilgilerin ve araçların
doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanıcı beklentilerini karşılayacağını IVECO web sitesinin ya da bu
sitenin sayfalarının kullanımdan doğacak doğrudan ya da dolaylı maddi veya manevi zarar, kar kaybı,
tazminat ya da yükümlülükler IVECO tarafından öngörülmüş olsa dahi IVECO'nun ya da çalışanlarının,
temsilcilerinin veya yöneticilerinin sorumluluğunda değildir.
Link: IVECO web sitesi, üçüncü şahıs ve kurumların web sitelerine yönlendiren üçüncü şahıs ve kurum
linkleri içerebilir. Bu içerik ve adreslerin kullanımı sizin sorumluluğunuzdadır. IVECO, bu web sitelerinde
yer alan hiç bir içeriğin üstünde kontrol sahibi olmadığı gibi bu sitelerin görüntülenme garantisini vermez
ve içerdikleri bilginin kalitesi, doğruluğu ve bütünlüğü ile ilgili sorumluluk kabul etmez. IVECO, web
sitesinde link olarak yer alan diğer sitelerin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Fikri mülkiyet hakları: IVECO, ya da ilgili üçüncü şahıs ve kurumlar, IVECO web sitesinde yer alan
içeriğin bütün kullanım, aidiyet ve diğer ilgili haklarının (telif hakları, marka tescil hakkı, patent hakkı ve
bunlarla ilgili diğer haklar ya da fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere) sahibidir.
IVECO web sitesinin münferit sayfaları ya da bölümleri sadece kişisel kullanım için çıktı haline
dönüştürülebilir. Web sitesinin kullanıcıları IVECO web sitesinde yer alan metin, grafik, resim, video,
veritabanı, liste veya yazılımları IVECO'nun yazılı izni olmadan düzenleyemez, kopyalayamaz,
dağıtamaz, paylaşamaz, yayınlayamaz, kullanamaz, lisanslayamaz, transfer edemez ya da yaratıcı türev
oluşturmak veya başka bir ticari çıkar elde etmek için kullanamaz. IVECO'nun yazılı izni olmadan web
sitesinde yer alan içerik doğrudan veya dolaylı bir biçimde toplanmak, derlenmek, veritabanı oluşturmak
(robot, manuel ya da otomatik cihazlar tarafından olmasının önemi olmaksızın) için kullanılamaz ve
IVECO sitesine yönlendiren linkler oluşturulamaz. IVECO tescilli markasını herhangi bir amaç için
kullanmak, IVECO'nun yazılı izni dahilinde olmadığı sürece telif hakkı ihlaline girer.

Korunma maddesi: Bir mahkeme ya da yetkili makamın işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nin
maddelerinin yasadışı, uygulanamaz ya da mevcut yasal düzen içerisinde geçersiz olduğuna kanaat
getirmesi durumunda, işbu sözleşmenin geçerlilik, yasallık ve uygulanabilirliği sadece o mahkemenin
yetki alanı geçerlidir ve diğer yetki alanlarını etkilemez.
Ek maddelerle çelişki: IVECO web sitesinin bazı sayfa ve bölümleri ek koşullar ve maddeler içerebilir.
Bu maddelerin Kullanım Koşulları Sözleşmesi ile çelişmesi durumunda en yakın zamanda yürürlüğe giren
madde geçerli sayılır.
Gizlilik şartnamesi: Bu web sitesinde veya alt sayfalarında yer alan kişisel bilgilerin kullanımı sadece
İtalyan Kanunları ve aşağıda yer alan gizlilik şartnamesi uyarınca gerçekleşecektir.
Web sitesinin kapanması: IVECO, herhangi bir sebep olmaksızın, izin almaksızın ve öncesinde uyarıda
bulunmaksızın web sitesini kısmi ya da tamamen kapatma hakkını saklı tutar. IVECO, web sitesinde yer
alan kullanıcı içeriği ve/veya diğer içeriklerin depolanması ve kaybolması ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

GİZLİLİK ŞARTNAMESİ
Mevcut web sitesinin konsültasyonunda kimliği belirli ya da belirlenebilir şahıslarla ilgili bazı bilgiler
kullanılabilir. Bu bilgiler: Turin (Italy), Via Puglia 35, 10156 adresinde kayıtlı Iveco S.p.A. tarafından
işlenmektedir. Bu web sitesinin web hizmetleri ile ilgili işlemler, Iveco S.p.A.'nın kayıtlı adresinde
gerçekleştirilmekte olup sadece Iveco S.p.A. teknisyenleri ya da operasyonel bakım elemanları tarafından
uygulanmaktadır.
Navigasyon bilgileri: Mevcut web sitesinin çalışmasını yerine getirebilmesi için sağlanan yazılım
prosedürleri ve bilgi teknolojileri normal işleyiş düzenleri sırasında, iletişim internet protokollerinin
kullanımında üstü kapalı olarak iletilen bazı bilgileri kullanılır. Bu bilgiler, kimlikleri belirli kişilerle
ilişkilendirilmek için değil fakat üçüncü şahıs ve kurumların sahip olduğu bilgilerle ilişkilendirilme ve
detaylandırılma suretiyle kullanıcıların tanımlanmasına yardımcı olmaları için kullanılır. Aşağıdaki bilgiler
bu kategoride yer alır: İstenen kaynakların, isteğin yapıldığı tarih ve saatin, isteğin sunucuya gönderilme
yönteminin, cevap için alınan dosyanın boyutunun, sunucunun sağladığı cevabın durumunu gösteren
rakamsal kodun (başarılı, hatalı vs.) ve kullanıcının kullandığı işletim sistemi ve diğer yazılımlarla ilgili
diğer parametrelerin tanımlanması için IP adresi, kullanıcı tarafından kullanılan hesap makinesinin
domain isimleri ve Uniform Resource Identifier (URI adresi) bu bilgiler içinde yer alır.
Bu veriler isimsiz bir biçimde ve sadece web sitesinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etme amacıyla
ya da web sitesi ile ilgili istatistiki bilgiler oluşturma amacıyla kullanılır ve kullanıldıktan hemen sonra
silinir. Bu bilgiler, aşağıdaki durumlarda cezai yükümlülüklerin doğrulanması amacıyla kullanılabilir: bu
durumların haricinde son kullanıcı ile ilgili bilgiler en fazla 7 gün boyunca saklanır. Çerezlerin kullanımı
(bilgisayarınızda geçici olarak tutulan ve tarayıcınızı kapattığınızda kaybolan girdiler), mevcut web
sitesinde etkili ve güvenli bir gezinti yapmanız için gerekli olan ve gezintiniz süresince ortaya çıkan
belirleyici işaretlerin (sunucu tarafından oluşturulan rasgele numaralardan oluşur) iletilmesi ile sınırlıdır.
Bu sitede kullanılan çerezler, gezintinizin gizliliğini ihlal edebilecek diğer bilgi teknolojileri yardımıyla
işlenmez ve kullanıcının kimliğini ifşa edebilecek bilgilerin toplanmasına izin vermez.

Müşterinin sağladığı bilgiler: Müşteri, hizmetin etkinleştirilmesi amacıyla çeşitli form ve modüller yoluyla
bilgi sağlamada özgürdür. Eğer Müşteri bu bilgileri sağlamazsa, Iveco S.p.A.'nın hizmeti etkinleştirmesi
mümkün olmayacaktır. Kişisel bilgiler, toplanma amaçlarına uygun olarak gerekli süre boyunca otomatik
araçlar tarafından işlenir. Veri kaybı, verilerin uygunsuz ve kanunsuz kullanımı veya yetki dışı erişimi
engellemek için gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.
Müşterinin Hakları: İşbu sözleşmede kişisel bilgileri söz konusu olan kişiler bu bilgilerin varlığını,
doğruluğunu, içeriğini ve kaynağını öğrenme hakkına ve Madde 7, İtalyan Kanun Hükmü 196/2003
uyarınca bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etme ya da bilgileri güncelleme ve düzeltme hakkına sahiptirler.
Aynı Madde uyarınca, Müşteri, bilgilerin İtalyan Hukuku'na aykırı bir biçimde kullanılması durumunda bu
bilgilerin silinmesini, gizli tutulmasını ya da bilgilere erişimin engellenmesini isteme veya bu bilgilerin
işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir.

