Giriş
Bağlı kuruluşları dahil OTIS WORLDWIDE CORPORATION (bundan böyle "OTIS" olarak
anılacaktır) ürünlerimiz, bakım hizmet olanaklarımız, web sitelerimiz, uygulamalarımız ve sosyal
medya sayfalarımız aracılığıyla (“Hizmetlerimiz”) geniş dijital hizmet seçenekleri sunar.
Bu Kullanım Koşulları, Otis ile bu Kullanım Koşullarının yerine geçen, bunlarla çelişen, bunları
genişleten veya sınırlayan uygulamaya özel bir sözleşme yapmadığınız durumlarda geçerlidir. Bu
Kullanım Koşullarına ek olarak, Hizmetler kapsamında sizin için geçerli kılınan tüm politika ve
zorunluluklara, ayrıca geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymanız gerekir.

Sınırlı Lisans
Bu Kullanım Koşulları aracılığıyla Otis, Hizmetlere ve ilgili malzemelere kişisel bilişim
cihazınızdan veya sözleşme ile belirlenen diğer cihazlardan erişme hakkını size münhasır
olmayan, devredilemeyen, kişisel ve sınırlı biçimde verir. Bu yetkilendirme Hizmetlerin ve ilgili
malzemelerin unvan devri değildir ve şu sınırlamalara tabidir: (1) fikri mülkiyeti amacı dışında
veya uygunsuz kullanamazsınız, telif haklarına ve diğer mülkiyet bildirimlerine saygı göstermeniz
gerekir; (2) Hizmetleri kamuya açık gösterim, kullanım ya da dağıtım için hiçbir şekilde
değiştiremez veya yeniden üretemez, ayrı bir yazılı sözleşmede aksi özel olarak karara
bağlanmadıkça Hizmetleri ya da ilgili malzemeleri diğer herhangi bir kamuya açık veya ticari
amaçla kullanamazsınız; (3) Hizmetlerin veya herhangi bir içerik dosyasının ya da diğer
çalışmanın kaynak koduna erişmek amacıyla ters derleme, deşifre etme, bileşenlerine ayırma,
ters mühendislik işlemleri gerçekleştiremez, buna teşebbüs edemezsiniz; (4) Hizmetleri
herhangi bir üçüncü tarafa dağıtamaz, yayınlayamaz, kiralayamaz, leasing gerçekleştiremez,
devredemez, alt lisans veremez veya diğer biçimlerde sağlayamazsınız; (5) Hizmeti tamamen ya
da kısmen değiştiremez veya türev ürünlerini yaratamazsınız.

Hakların ve Sahipliğin Korunması
Fikri mülkiyet dahil olmak üzere Hizmetler ve ilgili malzemelerin tüm hak, unvan ve getirileri
Otis veya tedarikçilerine aittir. Size özel olarak sunulmamış tüm haklar dahil olmak üzere, tüm
fikri mülkiyet hakları dahil, Hizmetlerin ve ilgili malzemelerin tüm hak, unvan ve getirileri
saklıdır. Hizmetler ve bu sitenin tüm içerikleri, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet yasa ve
anlaşmalarıyla korunmaktadır.

Uyarı
Bir Otis web sitesinde ve sosyal medya sitelerinde sunulan tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır.
Otis web sitelerine ve sosyal medya sitelerine "olduğu gibi" temelinde içerik sağlar. Bu site veya
içeriklerine yönelik hiçbir türde beyan veya garanti vermez. Otis, satılabilirlik ve belirli bir amaca
uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sarih veya zımni tüm bu
beyan ve garantileri reddeder. Ek olarak, bu site aracılığıyla ulaşılabilen bilgilerin doğru, eksiksiz
veya güncel olduğu yönünde beyan ve garanti sunmaz.

Değişiklikler
Hizmetlerdeki içerikte önceden bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapılabilir. Otis işbu
Kullanım Koşullarını her zaman değiştirme veya düzenleme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler,
düzenlemeler, eklemeler veya silmeler bildirim ya da yayının hemen ardından geçerli hale gelir.
Otis bir web sitesindeki özelliklerin kullanılabilirliği dahil olmak üzere Hizmetlerin herhangi bir
unsurunu istediği zaman sonlandırabilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya kesebilir. Otis bazı
özellik veya hizmetlere sınırlamalar da getirebilir ya da sitenin bazı kısımlarına bildirimde
bulunmaksızın veya yükümlülük üstlenmeksizin erişiminizi kısıtlayabilir.

Bağlantılar
Hizmetler aracılığıyla sunulan bazı bağlantılar Otis'in kontrolünde olmayan internet sitelerini
açabilir. Otis bu dış bağlantıları yalnızca Hizmet kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla sunar.
Böyle bir bağlantının sağlanması Otis'in bu sitelerde bulunan ya da sunulan herhangi bir içerik,
ürün veya hizmeti desteklediği anlamına gelmez. Bu kapsamda Otis, alt bağlantılar dahil olmak
üzere bu sitelerdeki içeriğin kullanılabilirliği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz veya
garanti sunmaz.
Bu siteyle bağlantılı herhangi bir taraftan ürün veya hizmet için kaydolmanız, sipariş vermeniz ya
da satın almanız durumunda Otis ile değil, bu üçüncü tarafla sözleşme yapmış olursunuz. Bu
durumlarda; kayıt, sipariş veya satın alım öncesinde söz konusu üçüncü tarafın şart ve koşulları
ile gizlilik politikasını incelemeniz ve anlamanız gerekir. Özel olarak burada belirtilen durumlar
dışında, Otis'in ortaya koyduğu gizlilik politikası ve kullanım koşulları bu üçüncü taraf siteleri için
geçerli değildir. Otis, gizlilik kaygılarımızı paylaşan şirketlere bağlantı vermekte kararlıdır. Ancak
bu tarafların bilgi kullanma veya toplama ya da operasyonlarını yürütme yollarını kontrol
edemeyiz ve kontrol etmiyoruz.
Başka bir tarafın sitesine bağlandığınızda, bu şirketlerin sizin hakkınızda bilgi toplamak için çerez
veya diğer araçlardan yararlanabileceğini ve Otis Global Gizlilik Politikası koşullarının onlar için
geçerli olmayacağını bilmelisiniz.

Gönderimler
Otis.com Kullanıcı Gizliliği Beyanı kapsamında, e-posta veya diğer yollarla geribildirim, sorular,
yorumlar, öneriler, fikirler, grafikler ya da her türde bilgisayar dosyası dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla Otis'e bilgi ve malzeme gönderdiğinizde, bu malzemelerin sahibinin Otis'e bu
malzemeleri kullanmak, yeniden üretmek, düzenlemek, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek
ve (tümüyle veya kısmen) dünya çapında dağıtmak, bilinen ya da bundan sonra geliştirilecek her
form, medya veya teknolojiyle yapılan diğer çalışmalara dahil etmek konusunda telifsiz, sınırsız,
geri alınamaz, münhasır olmayan hak ve lisans verdiğini açıkça beyan ettiğini açıkça beyan veya
garanti etmiş olursunuz.

Yükümlülük Sınırları
İŞBU BELGEDE SÖZÜ EDİLEN HİZMETLERİN SATIN ALIMI KAPSAMINDA AYRI BİR YAZILI
SÖZLEŞMEYLE AÇIKÇA KABUL EDİLMEDİĞİ SÜRECE OTIS VEYA İŞTİRAKLERİNİN, BAĞLI
KURULUŞLARININ, ÇALIŞANLARININ, SÖZLEŞMELİ KAYNAKLARININ, TEDARİKÇİLERİNİN VEYA
DİĞER TEMSİLCİLERİNİN HİÇBİRİ, HİZMETLER'İN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA
ÇIKAN (DOĞRUDAN, DOLAYLI, ZORUNLU, ÖZEL, KOŞULA BAĞLI VEYA DİĞER) ZARARLAR İÇİN
YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMEZ. BU YÜKÜMLÜLÜK SINIRLARI, OTIS'İN KONU HAKKINDA
BİLGİLENDİRİLMESİ, BİLGİ SAHİBİ OLMASI VEYA BU OLASILIKTAN HABERDAR OLMASINA
BAKILMAKSIZIN, KAR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, BİLGİ VEYA VERİ KAYBI, VERİ İHLALİ YA DA ŞEREFİYE
KAYBI, MÜLK KAYBI VEYA ZARARI VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN BU SİTEYİ YA DA İÇERİKLERİNİ
KULLANMAK, KOPYALAMAK VEYA GÖSTERMEKLE BAĞLANTILI OLARAK GÜNDEME GETİRDİĞİ
TÜM İDDİALAR İÇİN GEÇERLİDİR. DAHASI, BU SİTEYİ BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ÜÇÜNCÜ
TARAFLARIN HAKLARINI BELİRLEYEN HERHANGİ BİR YASA VE DÜZENLEMEYİ İHLAL EDEREK
KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI TÜM İDDİALAR VE MASRAFLAR
İÇİN OTIS'İ, BAĞLI KURULUŞLARINI, İŞTİRAKLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, SÖZLEŞMELİ KAYNAKLARINI
VE DİĞER TEMSİLCİLERİNİ TAZMİN ETMENİZ VE SAVUNMANIZ GEREKİR.

Garanti Reddi
HİZMETLER, YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE KUSURLARIYLA SUNULUR. OTIS VE İŞTİRAKLERİ,
BAĞLI KURULUŞLARI, ÇALIŞANLARI, SÖZLEŞMELİ KAYNAKLARI, TEDARİKÇİLERİ VEYA DİĞER
TEMSİLCİLERİ, SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ, VAZİFELERİ
YA DA KOŞULLARI DAHİL OLMAK ÜZERE SARİH VEYA ZIMNİ YA DA ZORUNLU DİĞER TÜM
GARANTİ VE KOŞULLARI REDDEDER. AYRICA, UNVANIN, SESSİZ KULLANIMIN, SESSIZ SAHİPLİĞİN,
AÇIKLAMA YAZILMASININ VEYA IHLAL EDILMEMESININ, VİRÜS VEYA HATA YOKLUĞUNUN,
HİZMETLERLE İLGİLİ CEVAPLARIN VEYA SONUÇLARIN DOĞRULUĞUNUN VEYA EKSİKSİZLİĞİNİN
GARANTİSİ VEYA KOŞULU YOKTUR. OTIS VE İŞTİRAKLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, ÇALIŞANLARI,
SÖZLEŞMELİ KAYNAKLARI, TEDARİKÇİLERİ VE DİĞER TEMSİLCİLERİ, HİZMETLERİN KESİNTİSİZ
VEYA HATASIZ ÇALIŞACAĞINI YA DA KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ.
HİZMETLERİ KULLANMAKTAN DOĞACAK TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR.

Mobil Uygulama Hizmet Sağlayıcılarının Özel
Olarak Sunması Gerekenler.




Apple Computer Mobil Cihaz Kullanıcıları
Kabul: Bu Kullanım Koşullarının siz ve Apple arasında değil, yalnızca siz ve Otis arasında
anlaşma konusu olduğunu kabul edersiniz. Apple değil yalnızca Lisansör, Lisanslı Uygulama ve
içeriği için sorumludur.
Lisans Kapsamı: Lisanslı Uygulama için burada sağlanan lisansın Uygulamayı sizin sahip
olduğunuz ya da kontrol ettiğiniz herhangi bir is iPhone veya iPod touch'ta kullanmak üzere
verilen sınırlı ve devredilemez bir lisans olduğunu, App Store Hizmet Koşullarında belirtilen
Kullanım Kuralları ile izin verildiğini kabul edersiniz.













Bakım ve Destek: Lisansör, Kullanım Koşullarında belirtildiği üzere veya geçerli yasaların
gerektirdiği şekilde yalnızca Uygulama ile ilgili bakım ve destek hizmetleri sağlamakla
yükümlüdür. Apple'ın Uygulama ile ilgili herhangi bir bakım ve destek hizmeti sunma
yükümlülüğü bulunmadığını kabul edersiniz.
Garanti: Lisansör yalnızca burada belirtilen ve fiilen reddedilmediği ölçüde yasalarda
açıkça ifade veya ima edilen tüm ürün garantilerinden sorumludur. Uygulamanın herhangi bir
geçerli garantiye uyum göstermemesi durumunda Apple'ı bilgilendirebilirsiniz. Apple, ödeme
yaptıysanız Uygulamanın fiyatını size iade edecektir. Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde
Apple, Uygulama ile ilgili başka herhangi bir garanti yükümlülüğü taşımayacaktır. Herhangi bir
garantiye uyulmamasından kaynaklanabilecek diğer iddialar, kayıplar, borçlar, hasarlar,
maliyetler veya masraflar yalnızca burada belirtilen ölçüde Lisansöre ait sorumluluklardır.
Ürün İddiaları: Apple’ın, (i) ürün yükümlülüğü iddiaları; (ii) Uygulamanın geçerli yasa
veya düzenleme gereksinimlerine uymadığı iddiası ve (iii) tüketiciyi koruma veya benzeri yasalar
kapsamındaki iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Uygulama ya da son
kullanıcının Uygulamaya sahip olmasına ve/veya kullanmasına ilişkin iddiaları ele almakla
yükümlü olmadığını kabul edersiniz.
Fikri Mülkiyet Hakları: Herhangi bir üçüncü tarafın Uygulamanın veya sizin Uygulamaya
sahip olmanızın ve/veya kullanmanızın söz konusu üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal
ettiğini iddia etmesi durumunda, aksi burada belirtilmediği sürece Apple'ın değil yalnızca
Lisansörün bu türdeki fikri mülkiyet ihlal iddialarını soruşturma, savunma, anlaşma ve ibra
etmek ile yükümlü olduğunu kabul edersiniz.
Yasalara Uyum: Şunları beyan ve garanti edersiniz: (i) ABD Hükümeti'nin ambargosuna
tabi olan veya ABD Hükümeti tarafından “terörizmi destekleyen“ ülke olarak itham edilen bir
ülkede bulunmadığınızı; ve (ii) ABD Hükümeti tarafından sınırlandırılmış veya yasaklı taraflar
listesine dahil edilmediğinizi.
Üçüncü Taraf Yararlanıcı: Lisansör ve siz, Apple'ın ve Apple iştiraklerinin bu Kullanım
Koşullarının üçüncü taraf yararlanıcıları olduklarını ve bu Kullanım Koşullarının şartlarını ve
koşullarını kabul ettiğiniz için Apple'ın üçüncü taraf bir yararlanıcı olarak bu Kullanım Koşullarını
size karşı yaptırımla uygulatma hakkına sahip olduğunu (ve bu hakkı kabul etmeye mecbur
olduğunuzu) kabul edersiniz..

Geçerli Yasalar
Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti yasaları herhangi bir kanun çatışması ilkesine veya
bunun kurallarına hiçbir etkisi olmadan Hizmetlerin içeriğini ve kullanımını yönetir.
Bu Kullanım Koşulları hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanmıştır. Aralarında tutarsızlık
bulunması durumunda İngilizce sürüm geçerli ve taraflar üzerinde bağlayıcıdır.
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