
KULLANIM KOŞULLARI 

 

https://www.villeroyboch-tr.com/ internet sitesinin (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) içeriğinde 

yer alan tüm “Site İçeriği” (yazı, resim, görüntü, logo, fotoğraf, video, müzik, grafik, simge dahil olmak 

üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü içerik, kavram, teknik bilgi, araç, çerçeve, yazılım, 

uygulama veya diğer teknoloji, algoritma, modeller, süreçler, vb.) Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 

(bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. 

Şirket ilgili yasal işlemleri başlatma hakkına sahiptir. 

 

Bu İnternet Sitesinin herhangi bir sayfasına girilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. 

Bu şartların kabul edilmemesi durumunda web sitesine girişin sonlandırılması gerekmektedir. 

 

A. Siteye Erişim ve Sitenin Kullanım Koşulları: 

 

1. Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm Site İçeriği Şirket’ten izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, 

kopyalanamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir dile çevrilemez, tersine 

mühendislik yapılamaz, yüklenemez ve yazdırılamaz. 

 

2. Siteyi kullanan kişi, Sitenin ilk defa kullanımı anından itibaren geçerlilik kazanan işbu "Kullanım 

Koşulları"nı kabul etmiş sayılır. Şirket, "Kullanım Koşulları"nı, dilediği zaman önceden haber vermeksizin 

değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için 

"Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan 

değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul 

etmiş sayılır. 

 

3. Bu Siteye erişim, önceden bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir. Şirket, 

çeşitli sebeplerle Sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. Şirket, Sitenin kullanılması, 

kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya Siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan 

kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, Sitenin içeriğinden, Sitenin kullanımından 

sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama 

olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir. 

 

4. Şirket, Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, 

bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan veya ima yolu ile hiçbir garanti vermez. Şirket yanlış veya eksik 

bilgiden sorumlu değildir. 

 

https://www.villeroyboch-tr.com/


5. Şirket’in, İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak üçüncü taraf sitelerde sunulan bilgiler 

nedeniyle herhangi bir sorumluluğu yoktur.  

 

6. Site, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler içerebilir. Üçüncü kişiler, bu Sitede yayınlanan içeriğin 

ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. Şirket, bu içeriğin 

doğruluğunu garanti edemez ve içerikteki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan nedeniyle sorumluluk 

kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların 

kendilerine onaylatılmalıdır.  

 

7. Şirket, İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. 

Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirilmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli 

önlemlerin alınması tavsiye edilir. 

   

B. Siteden Yazılı ve/veya Görsel Nitelikte Bilgi İndirme ve Baskı Alma ve İnternet Sitelerinde Kullanma 

Koşulları: 

 

1. Kişisel kullanım: 

 

1.1. İnternet Sitesinde yer alan Site İçeriği’nin kullanımı ticari olmayan, kişisel kullanım ve/veya bilgi 

edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma, kopyalama ve yazdırma fiilleri 

Şirket’in menfaatlerine zarar veremez ya da Site İçeriği’nden normal yararlanmaya aykırı olamaz. 

 

1.2. Sitedeki yazılı veya görsel materyal ile Site İçeriği hiçbir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri 

silinerek kullanılamaz. 

 

1.3. Site İçeriği’nin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde 

izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

1.5. Site İçeriği, herhangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, 

içeriğin Şirket tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak 

zorunda olduklarını belirtmek şartıyla gönderilebilir. 

 

2. Kişisel olmayan kullanım: 

 

Site İçeriği’nin ticari amaçla kullanımı ancak Şirket’ten önceden yazılı izin alınarak gerçekleştirilebilir.  

Şirket tarafından açıkça izin verilmediği sürece, herhangi bir kamu ortamında reklam veya promosyon 

amaçlarıyla veya herhangi bir üçüncü tarafı bilgilendirmek veya etkilemek amacıyla basın bülteni, web 

siteleri veya sosyal medya gibi mercilerde Şirket’e herhangi bir atıfta bulunulamaz. 


