Genel Kullan m Hükümleri ve Ko ullar , özellikle Phoenix Contact Group Teknik Belgeleri ve
nternet'ten ndirmeler için
1. GENEL
Bu Genel Kullan m Hükümleri ve Ko ullar Phoenix Contact GmbH & Co. KG ile Phoenix Contact GmbH & Co. KG'ye ba olan
irketler (para. 15 AktG (German Stock Corporation Act)) ile yan kurulu lar (a
da "Phoenix Contact" olarak tan mlanan) için
geçerlidir.
2. HAKLAR
Phoenix Contact web sayfalar n içerikleri telif hakk korumal r. Tüm logolar, marka adlar , veri sayfalar , ekiller, veriler,
çizimler, teknik belgeler ve bilgiler, aksi belirtilmedi i sürece, tescilli olsun veya olmas n, koruma alt ndad r. çeriklerde herhangi
bir de iklik yap lmas veya özetler halinde yay nlanmas yasakt r. Phoenix Contact taraf ndan önceden yaz onay verilmedi i
sürece, yukar da belirtilenler sadece bu hükümler ve ko ullarda veya veri sayfalar gibi teknik spesifikasyonlar n kullan
için
geçerli hükümler ve ko ullarda ve/veya web sitesinde bulunan ayr nt larda tan mland gibi kullan labilir. ndirilen bilgi ve teknik
belgelerde yer alabilecek her türlü telif haklar veya di er mülkiyet haklar yla ilgili bildirimleri silmek yasakt r.
3. VER KULLANIMI
Phoenix Contact web sitelerinin içeri i ve indirmek için sunulan bilgiler ve teknik belgeler bilgi toplamak amac yla indirilebilir,
kaydedilebilir ve bas labilir. Kullan lar Phoenix Contact' n önceden yaz onay
almadan, bilgileri ve teknik belgeleri genel
veya ticari amaçl olarak da tamaz, iletemez, gösteremez veya ba ka bir ekilde kullanamaz.
4. HAKLARIN DEVR
Yukar da sözü edilen kullan m hakk d nda ba ka herhangi bir hak verilmez. Phoenix Contact taraf ndan mevcut haklar ve
ko ullarda belirtilenden farkl olarak bir kullan m izni verirse, bu kullan n kapsam sadece verilen yaz onay ile s rl r.
5. TEKN K BELGELER
Teknik belgelerde (özellikle kullan
belgeleri) sahip olunmas veya bunlar n indirilmesi, herhangi bir teknik de iklik ve/veya
ürün ya da teknik dokümantasyon bilgilerinde de iklik yap ld nda, Phoenix Contact taraf ndan haber verilmesi zorunlulu unu
da beraberinde getirmez. Kullan
uygulanabilir standartlar ve düzenlemeler ba ta olmak üzere belli uygulamalarda ürünlerin
uygunlu unu ve amac na uygun kullan
kontrol etmekten sorumludur. Teknik verilerde yer alan hiçbir bilgi ister aç kça veya
ister üstü kapal olarak belirtilsin beraberinde hiçbir garantiyi getirmemektedir.
6. YÜKÜMLÜLÜK
Phoenix Contact tam olmayan bilgiler veya teknik belgeler, web sitesine eri im sonucu bilgisayar n, donan n veya web sitesini
ziyaret eden veya bu sayfadan yükleme yapan herhangi bir ki inin di er mallar n durumunu bozabilecek hasar veya
virüslerden kesinlikle sorumlu de ildir.
Yukar da belirtilen yükümlülük k tlamalar ve yükümlülükten istisnalar, yükümlülü ün öngörülmesi art olan durumlarda, ör.
Ürün Yükümlülü ü Yasas , kas t, büyük ihmal, hayati, yaralanma veya sa k için tehlike veya temel sözle me ko ullar n ihlal
edilmesi gibi durumlarda geçerli de ildir. Sözle meden kaynaklanan temel yükümlülükler, sözle menin do ru olarak yerine
getirilmesine olanak sa layan ve sözle me orta
n ba
olaca
beklenen yükümlülüklerdir. Önemli sözle me
yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan hasar tazmin talepleri ancak sözle me kaynakl , öngörülebilir hasarlar ile s rl r. Bu
ilke, kullan
n zarar na kan tlarda de iklik yap lmas öngörmez.
7. B LG ÇER
Phoenix Contact teknik belgelerde ve teknik belgelerde aç klanan ürünlerde veya bu bilgide tan mlanan ürünlerde ve bilgilerde,
kendi takdir yetkisini kullanarak ve daha önce haber vermeden, her zaman, kullan için kabul edilebilir olan de iklik, düzeltme
ve/veya geli tirme yapma hakk sakl tutar. Ayn durum teknik geli melerden kaynaklanan de iklikler için de geçerlidir.
Phoenix Contact taraf ndan yap lan güncellemeler, web sitesini ziyaret eden veya bu sayfadan dosya indiren ki ilerin Phoenix
Contact web sitelerindeki en son bilgileri ve içerikleri hakk nda bilgi alma sorumluluklar azaltmaz.
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