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www.renault-trucks.com web sitesinin kullanımı Fransız Hukukuna tabidir.
Renault Trucks SASU bu web sitesini eğitimle ilgili amaçlar, kişisel bilgilendirme amacı ve
iletişim amaçlarıyla geliştirmiştir. Kullanıcılar sitede istedikleri gibi dolaşabilir ve sitede
sunulmuş olan verileri yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlar olmak üzere kopyalama
yetkisine sahiptir; şu kadar ki, bu belgeler üzerine yerleştirilmiş olan her türlü kopyalama,
yeniden üretim ve fikri mülkiyet hakkı ibareleri aynı şekilde muhafaza edilmeli ve dikkate
alınmalıdır. Ancak, sitede bulunan bilgilerin kamu yararı için ya da ticari amaçlarla
kullanılması veya dağıtılması, değiştirilmesi, iletilmesi, yeniden kullanımı, yeniden
düzenlenmesi Renault Trucks SASU’nun önceden alınmış yazılı izni olmadığı sürece yasaktır.
Bu kural; metinler, görüntü ve resimler, animasyon dosyaları ile ses ve müzikler için de
geçerlidir. Bu siteye erişim ve sitenin kullanımı da aşağıdaki hüküm ve şartlara tabi olup
(“Genel Hükümler”), bu esnada yürürlükteki tüm kanunlara uyulmalıdır. Siteye erişim
sağlamak veya sitede dolaşmak Genel Hükümlerin herhangi bir kayıt ve çekince olmaksızın
kabul edildiği anlamını taşır.

GENEL HÜKÜMLER
1/ Web site içeriği, niteliğine bakılmaksızın (fotoğraflar, videolar, metinler, logolar, şekiller
vb. dâhil) Renault Trucks’ın sahibi olduğu veya Renault Trucks’ın lisans haklarını elinde
bulundurduğu fikri mülkiyet hakları tarafından korunur.
2/ Renault Trucks SASU sadece gerçek, doğru ve güncel bilgiyi paylaşmak için gayret
gösterir; ancak, bu hususta Renault Trucks SASU tarafından hiçbir garanti verilmez. Renault
Trucks SASU, niteliği her ne olursa olsun site içeriğini etkileyebilecek hiçbir hata veya ihmali
eylemden sorumlu tutulamaz.
BU WEB SİTESİNDEKİ BİLGİLER OLDUĞU ŞEKLİYLE SUNULUR. BUNLAR
YALNIZCA BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP, AKDİ NİTELİKLİ DEĞİLDİR VE
TAVSİYE OLARAK ALINAMAZ.

Renault Trucks SASU web sitesinin içeriğini herhangi bir zamanda ve bildirim yapmaksızın
değiştirme ve/veya düzeltme hakkını saklı tutar. Bu husus Renault Trucks SASU, onun ağında
yer alan üyeler veya çalışanlarının sorumluluğunu taahhüt etmez. Renault Trucks SASU bilgi
içeriğinin geniş kapsamlı ve ayrıntılı niteliğini hiçbir şekilde garanti etmez ve bu içeriğin
yanlış olması, yalan beyan olması, eksik paylaşılması veya paylaşılmaması YA DA YAZIM
HATASI içermesi nedeniyle ve bunların yanı sıra, web sitesinde paylaşılan bilginin
değiştirilmesine neden olan bir üçüncü kişi hileli müdahalesinden kaynaklanan hiçbir
zarardan dolayı meydana gelen hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
Renault Trucks SASU, İSTER WEB SİTESİNİN İSTER BU WEB SİTESİNDEKİ HİPER
METİN LİNKLERİ VASITASIYLA ERİŞİLEBİLEN DİĞER HERHANGİ BİR WEB
SİTESİNİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANSIN, HERHANGİ TÜRDEKİ
DOĞRUDAN, DOLAYLI, BELİRLİ/ÖZEL VEYA ARDIL BİR ZARARDAN, HERHANGİ
BİR ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ TARAFINDAN HİÇBİR ŞART VE KOŞUL ALTINDA
SORUMLU TUTULAMAZ. BU ZARAR, HER TÜRLÜ MALİ VEYA TİCARİ ZARAR
İLE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİZ YA DA DİĞER BİR SİSTEMDEKİ VERİ VEYA
PROGRAMLARIN HERHANGİ ŞEKİLDE KAYBINI KAPSAMAKLA BİRLİKTE
BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. Renault Trucks ANILAN ZARARIN MEYDANA
GELME OLASILIĞINDAN AÇIK BİR ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMASI
DURUMUNDA DÂHİ BU KURAL AYNI ŞEKİLDE UYGULANIR.
Renault Trucks SASU, üçüncü kişi haklarını etkileyebilecek nitelikte olan ve bu hüküm ve
şartlara aykırı hiçbir kullanımdan ya da hiçbir hileli kullanımdan hiçbir koşul altında sorumlu
tutulamaz.
Renault Trucks SASU, bu web sitesi vasıtasıyla erişilebilecek diğer hiçbir web sitesine ilişkin
herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti sunmaz. Bu garanti ve/veya beyanlar sadece
kolaylık sağlaması amacıyla sunulmuştur ve hiçbir durumda Renault Trucks SASU’nun diğer
web sitelerin kullanımı veya içeriği ile bağlantılı olarak sorumluluk kabul ettiği veya
üstlendiği anlamına gelmez.
Bu web sitesindeki bilgiler ülkenizde mevcut olmayan veya sunulmayan Renault Trucks SAS
ürünlerine, hizmetlerine vb.’ne ilişkin referans, gönderme veya bağlantılar içerebilir. Bu
nedenle doğrulukları garanti edilemez. Anılan referans, gönderme veya bağlantılar Renault
Trucks SASU’nun bu ürünleri, hizmetleri vb.’ni ülkenizde piyasaya sunmayı planladığı
anlamına gelmez. Mevcut ürünler, hizmetler vb. hakkında daha detaylı bilgi ya da sipariş
vermek için lütfen yerel bayiniz ile iletişime geçiniz.
3/ İster e-posta yoluyla olsun ister diğer herhangi bir yolla olsun, kullanıcı tarafından Siteye
gönderilen ve veri, yorum ya da öneri içeren hiçbir iletişim veya bilgi gizli olarak ele alınmaz
ve hiçbir mülkiyet hakkı ile korunmaz. Gönderilen veya iletilen her şey, bunların yeniden
üretim, çoğaltma, yayma, iletim, yayınlama ve dağıtma da dâhil olmak üzere herhangi bir
amaçla Renault Trucks SASU ve onun iştirakleri tarafından kullanılması sonucunu
doğurabilir. Bunlara ek olarak Renault Trucks SAS, Siteye kullanıcılar tarafından gönderilen
iletişimler kapsamında yer alan her türlü fikir, kavram, konsept, teknik bilgi (know-how) veya
tekniği özgürce kullanabilir; bu husus, herhangi bir sınırlama olmaksızın, geliştirmeyi, üretimi
ve pazarlamayı ya da ilgili bilgileri kullanan ürünleri de kapsar.
4/ Siteye sunulan ve kişi veya yerleri içeren görüntüler ya Renault Trucks SASU’nun
mülkiyetindedir ya da onun yetkisi ile kullanılabilir. Bu görüntülerin site kullanıcısı ya da

herhangi bir kimse tarafından kullanılması, bu web sitesinde bulunan Genel Hükümlerde aksi
açıkça belirtilmediği sürece yasaktır. Bu görüntülerin yetkisiz şekilde kullanılması telif
hakları, ticari markalar, gizlilik ve mahremiyetin korunması, iletişim ve aleniyete ilişkin
kanunlar ve yönetmeliklerin ihlâlini teşkil edebilir.
5/ Bu web sitesinde sunulan ticari markalar, logolar ve ayırt edici işaretler (hepsi birlikte
“Ticari Markalar” olarak anılır) Renault Trucks SAS ve/veya üçüncü kişilere ait Ticari
Markalardır. Bu web sitesinde belirtilmeyen hiçbir ifade, bir veya birden fazla Ticari
Markanın Sahibinin/Sahiplerinin önceden verilmiş yazılı izni olmadan kullanılmasına ilişkin
açık veya üstü kapalı bir yetkiye, lisans hakkına veya diğer bir hakka atfedilir şekilde
yorumlanamaz. İşbu Genel Hükümlerde açık bir şekilde yetki verilmeksizin, bu web sitesinde
sunulan Ticari Markalar veya diğer herhangi bir bilginin herhangi bir kullanımı kesinlikle
yasaktır. Renault Trucks SASU, özellikle de fikri mülkiyet haklarına ilişkin olanlar olmak
üzere haklarını, mahkemeler de dâhil kendi tasarrufunda olan ve kullanılması mümkün yasal
tüm yollardan koruyacağı hususunda uyarır.
Renault Trucks SASU, bu web sitesine hiper metin linkleri ile bağlantılı olan web sitelerinin
tümünü teyit etmemiştir ve yayınlayan taraf kendisi olmadığından, bu sitelerin içeriklerinden
dolayı sorumlu tutulamaz. Kullanıcının bu sitenin haricindeki sayfalara ya da diğer herhangi
bir siteye erişimi Renault Trucks SASU’nun sorumluluk almasına neden olmaz.
6/ Renault Trucks SASU bu Genel Hükümleri herhangi bir zamanda değiştirme ve
güncelleme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler ve güncellemeler kullanıcı bakımından
bağlayıcı olup, bu nedenle kullanıcıların düzenli aralıklarla bu bölümü inceleyip o tarihte
yürürlükte olan ve tabi olabilecekleri Genel Hükümleri kontrol etmesi gerekir.
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