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ZF Friedrichshafen AG internet sitesinde yer alan olanakların ve özelliklerin kullanımına ilişkin yasal 

notlar 

Bu internet sitesinin kullanımı aşağıda yazılı şartlara tâbidir. Bu internet sitesine erişim sağladığınızda 

veya siteye girdiğinizde bu şartları kabul etmiş olursunuz: 

Kullanım şartları 

Kullanım şartlarını burada bulabilirsiniz 

Telif Hakkı 

Bu internet sitesi sayfaları ZF Friedrichshafen AG ve ürünleri hakkında bilgiler içermektedir. İnternet 

sayfalarında yer alan her türlü metin, yazı, fotoğraf, grafik ve tasarım unsurları ile sayfaların grafik 

tasarımı telif hakkı ile korunmaktadır. 
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Bu sayfaların tüm içeriği korunmakta olup, bu içerikler hiçbir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz ve 

ticari amaçlarla değiştirilemez. Metin, fotoğraf ve grafik unsurlarını yalnızca kişisel, özel ve ticari 

olmayan amaçlarla indirebilir ve/veya çıktısını alabilirsiniz. Grafiklerin, fotoğrafların, ses dosyalarının, 

videoların ve metinlerin elektronik ortamda veya basılı olarak çoğaltılmasına ancak ZF Friedrichshafen 

AG firmasının yazılı ön onayıyla izin verilebilir. 

Adı Geçen Markalar 

Aksi veya başka bir bilgi belirtilmedikçe ZF Friedrichshafen AG internet sayfalarında adı geçen tüm 

ticari markalar yasal olarak korunan ticari markalardır ve ZF Friedrichshafen AG firmasının ve 

ortaklarının adlandırma işareti açıklamaları/atamalarıdır; bu özellikle ürün adları, logolar ve firma 

amblemleri için geçerlidir. 

Sorumluluk Reddi 

Bu internet sitesi sayfalarının içerikleri sadece genel bilgi verme amacı taşımaktadır. Tüm bilgiler 

doğruluk ve bütünlük açısından doğrulanmış olsa da içinde hala bazı hatalar veya bazı durumlarda 

yanlışlıklar bulunabilir. Bu nedenle ZF Friedrichshafen AG, internet sitesindeki sayfalarda sunulan 

eksik bilgilerin kullanımı veya kullanılmaması nedeniyle meydana gelebilecek olan malzeme hasarları 

veya maddi kayıplardan sorumlu tutulamaz. 

Ayrıca, ZF Friedrichshafen AG, kendi internet sitesi üzerinden kullanıma sunulan dosyaların indirilmesi 

gibi, site üzerinden verilen hizmetlerle ilgili olarak hiçbir şekilde sorumlu ve mesul tutulamaz. 

Sorumluluk reddi, ZF Friedrichshafen AG veya bir temsilcisinin dahil olmasını gerektiren kasıt veya 

ağır ihmal iddiaları gibi durumlar için uygulanamaz. Buna ek olarak ZF Friedrichshafen AG firmasının 

sorumluluk reddi yükümlülük ihlali durumunda geçerli değildir; yani belirtilen yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, anlaşmanın uygun bir biçimde yerine getirilmesi için en önemli ön koşuldur ve belirtilen 

yükümlülüklerin yerine getirildiği güvencesi verilir (esas yükümlülükler/görevler); ancak küçük 

ihmaller, anlaşmanın sona erdiği anda öngörülebilir sözleşme zararına dayalı olarak ödenebilir 

miktarla sınırlandırılacaktır.Sorumluluk reddi, kişilerin zarar gördüğü durumlar, Ürün Sorumluluğu 

Yasasından doğan sorumluluk, anlaşmalı ile kabul edilen garantilere uyulmamasından doğan 

sorumluluk ve kötü niyet durumları için uygulanmaz. 

ZF Friedrichshafen AG; internet sayfalarının herhangi bir bölümünü ve hatta tüm sayfa ve verileri 

bildirimde bulunmadan değiştirme, genişletme ve silme hakkına sahiptir; yayınların/ilanların geçici 

veya kalıcı olarak durdurulması da bu kapsamdadır. 

Kapsam 

Bu site uyarısı, ZF Friedrichshafen AG internet sitesini kapsamaktadır: aftermarket.zf.com 

© 2017 ZF Friedrichshafen AG. Tüm hakları saklıdır. 


