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WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI 

 
 
 

1. Şartlar 
Bu web sitesine erişerek, bu web sitesinin Kullanım Şartları'na, yürürlükte olan tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı 
kalacağınızı ve yürürlükteki tüm yerel yasalara uymanızdan sorumlu olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Bu şartlardan 

hiçbirini kabul etmiyorsanız, lütfen siteyi ziyaret etmekten vazgeçiniz. Bu web sitesinde yer alan materyaller, ilgili telif 
hakkı ve ticari marka kanunu ile korunmaktadır. 
 

2. Kullanım Lisansı 
Web sitemizde yer alan materyaller (bilgi veya yazılım), sadece ticari olmayan kişisel amaçlar için geçici olarak 
kullanılabilir. Bu bilgilerin aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kullanımı yasaklanmıştır:  

▪ Materyalleri kopyalamak veya değiştirip kullanmak, 

▪ Materyalleri herhangi bir ticari amaçla veya herhangi bir halka açık ekran (ticari veya ticari olmayan) için 

kullanmak, 

▪ Flapcon web sitesinde yer alan herhangi bir yazılım veya bilgiyi tersine mühendislik yöntemleri ile kullanmak,  

▪ Web sitesinde yer alan materyalleri bir başka sunucu veya herhangi bir ortamda kullanmak, bilgileri paylaşmak 

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ettiğinizde otomatik olarak feshedilecektir. Bu lisans flapcon tarafından  

herhangi bir zamanda feshedilebilir. 
Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal ederseniz ve Bray International taraf ından herhangi bir zamanda 
feshedilebilirse, otomatik olarak feshedilecektir. Bu materyalleri incelemeyi sonlandırdığınızda veya bu lisansın sona 

erdirilmesi üzerine, elinizdeki indirilen materyalleri elektronik ya da basılı formatta yok etmeniz gerekir. Bu materyalleri 
incelemeyi bitirdikten sonra veya bu lisansın feshi akabinde, elinizin altında bulunan indirilen tüm materyalleri elektronik 
ya da basılı formatta yok etmeniz gerekir. 

 
3. Yasal Uyarı 
FLAPCON web sitesinde yer alan materyaller "olduğu gibi" sağlanmaktadır.  

FLAPCON, açık veya zımni hiçbir garanti vermemektedir. Flapcon, zımni garantiler veya ticarete elverişlilik koşulları, 
belirli bir amaca uygunluk ve diğer zımni şartları da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm 
garantileri ve f ikri mülkiyet haklarının ihlali veya diğer hak ihlallerini reddetmektedir.  

Ayrıca, FLAPCON İnternet web sitesi ile bu site için bağlantılı herhangi bir internet o rtamında veya başka tür malzemeler 
ile ilgili veya materyallerin doğruluğu, muhtemel sonuçları veya güvenilirliği hakkında herhangi bir beyan veya garanti 
vermez. 

 
4. Sınırlamalar 
Flapcon veya tedarikçileri, hiçbir şekilde, Flapcon' un İnternet sitesinde yer alan materyalleri kullanma ya da kullanma 

yeteneğinden kaynaklanan herhangi bir zarardan ötürü (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, veri kaybı ya da kar kaybı ya 
da ticari kesinti nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu değildir) Flapcon veya Flapcon yetkili temsilcilerine sözlü 
veya yazılı olarak böyle bir hasar olasılığı bildirilmiş olsa dahi; ortaya çıkabilecek veya arızi hasarlardan ötürü sorumluluk 

almayacaktır. 
 
5. Düzeltmeler ve Basım Hataları 

Flapcon'un web sitesinde görünen materyaller teknik, yazım hataları veya fotoğraf hatalarını içerebilir. Flapcon, web 
sitesinde yer alan herhangi bir materyalin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Flapcon, önceden 
bildirilmeksizin web sitesinde bulunan materyalleri istediği zaman değiştirebilir. Flapcon, materyalleri güncelleme 

konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz. 
 
6. Site Kullanım Şartları Değişiklikler 

Flapcon, web siteleri için bu kullanım şartlarını herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin değiştirebilir. Bu web 
sitesini kullanarak, bu Kullanım Şartları ve Kullanım Koşullarının geçerli sürümü ile bağlı kalmayı kabul etmiş 
bulunuyorsunuz. 
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7-Diğer Bağlantılar & Çerezler 
Flapcon Web Sitesi, diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu sitelerin yöneticilerinin veri koruma şartlarına uygun 
davranışlarda olup olmaması konusunda Flapcon Vana ve Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. 
Sitemizi ziyaret ederken çerez olarak adlandırılan bazı bilgiler bilgisayarınızda depolanabilir. www.Flapcon.com’ u tekrar 
ziyaret ettiğinizde bu çerezler bilgi amaçlı olarak okunabilir. Bir çerezin sizin taraf ınızdan kabul edilmesi sonucunda 
topladığımız bilgi türü PC’nize özgüdür ve IP adresinizi, PC’nin web sitesini ziyaret tarih ve saati, web sitemizin hang i 
bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının başarıyla size sunulup sunulmadığı gibi verileri 
içermektedir. Bu bilgiler anonimdir ve Kişiye ait değil, bilgisayara aittir.  
Çerezler, web sitemizin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitemizin optimum seviyede çalışıp 
çalışmadığını görebilmek için kullanılır. Bu, sizlere verdiğimiz web hizmetlerini geliştirmemizi ve daha kapsamlı 
deneyimlerimizi sunmamızı mümkün kılar. Bilgisayarınızın ayarlarını değiştirerek bu b ilgileri silebilir veya 
engelleyebilirsiniz. Bu bilgileri siler ya da engellerseniz, sitenin bazı özelliklerinden yararlanamayabilirsiniz.   
 
8. Hukuki Şartlar 
Web sitesi kullanım lisansı ile ilgili yaşanılan anlaşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi tutulur.  
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