KULLANIM ŞARTLARI
Lyconet Pazarlama ve Reklamcılık Limited Şirketi’ne(“Lyconet“) ait bu web sitesinin
kullanımı işbu Kullanım Hüküm ve Koşulları'na tabidir. Bunun yanında Lyconet
Pazarlama Sözleşmesi ile diğer tüm ek hukuki belgeler de Lyconet Marketer’lar
hakkında uygulanır. Bu web sitesinin kullanıcıları, bu Hüküm ve Koşulları ve aşağıda
yer alan Sorumluluk Reddi hükümlerini kabul eder ve Lyconet'in bu web sitesinin
kullanımından sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Lyconetişbu Hüküm ve Koşulları
istediği zaman değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar.
Lyconet bu web sitesinde doğru ve güncel bilgileri sunmak için elinden geleni
yapacaktır. Buna karşın, bu web sitesindeki ayrıntılar ve bilgilere dair herhangi bir
garanti verilmemektedir. Bu nedenle, bu web sitesinin kullanıcıları bu web sitesine ve
içeriğine erişmeyi ve bu web sitesini tüm riskler kendilerine ait olacak şekilde
kullanmayı kabul eder. Lyconet bu web sitesine erişim ve kullanımından kaynaklanan
zararlardan veya bu web sitesinin kullanımının imkansız hale gelmesinden veya
herhangi bir hata veya istisnadan sorumlu değildir.
Bu web sitesinde yer alan tüm görüntü, metin ve ses dosyalarının yanı sıra
animasyonlar, videolar vb.ile bu web sitesinin diğer tüm bölümleri telif hukuku ile
korunmakta olup, söz konusu unsurlar Lyconet’in açık yazılı ön izni olmaksızın
tamamen veya kısmen kopyalanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, indirilemez,
değiştirilemez, yeniden kullanılamaz, yeniden yönlendirilemez veya başka şekilde
kullanılamaz. Web sitesinin içsel indirme alanındaki dosyalar yalnızca özel amaçlar
için kullanılabilir.
Lyconet,haklı bir neden bulunması halinde, kullanıcıları hizmetten ve/veya posta
hizmetinden çıkarma hakkını saklı tutar.
Lyconet, bu web sitesinden bağlantı verilen üçüncü kişilere ait web sitelerinin hukuka
aykırı fiil ve içerikleri ile kullanıcılar tarafından bu web sitesinde gerçekleştirilen veya
aktarılan hukuka aykırı fiil ve içerikten sorumlu değildir. Lyconet söz konusu bağlantı
verilen diğer web siteleri ile forumlarda paylaşılan içerikler bakımından yalnızca 5651
Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcının
yükümlülüklerine tabidir. Lyconet; ayrımcı, saldırgan, ahlaki açıdan menfur veya
yasadışı nitelikteki içerikleri herhangi bir zamanda kaldırılabilir.
Bu Kullanım Hüküm ve Koşulları ile Genel Hüküm ve Koşullar hakkında başka
sorularınız için, lütfen aşağıda yer verilen iletişim adreslerinden bizimle iletişime
geçiniz:
Lyconet Pazarlama ve Reklamcılık Limited Şirketi
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.
Windowist Blok No:26 İç Kapı No:25
Sarıyer/İstanbul
turkey@lyconet.com

SORUMLULUK REDDİ
1. Lyconet Pazarlama ve Reklamcılık Limited Şirketi (“Lyconet“), sağlanan bilgilerin
durumu, doğruluğu, eksiksizliği, yasallığı ve/veya niteliği konusunda hiçbir sorumluluk
kabul etmemektedir. Bu husus ürün açıklamaları, fiyatları ve Lyconet sözleşme
ortakları hakkında sağlanan bilgiler de dahil olmak üzere, bu web sitesinde sunulan
tüm ürün ve hizmetler için de geçerlidir. Teknik hatalar ve/veya bakım çalışmalarının
yanı sıra diğer nedenler (web sitesinin yeniden başlatılması gibi) web sitesine kısa
veya daha uzun süre erişim kaybına yol açabilir. Lyconet, web sitesine erişim ve
kullanılabilirliği garanti edemez. Lyconet, zarara kasıtlı olarak veya ağır ihmal
nedeniyle sebebiyet vermediği sürece,sağlanan bilgilerin kullanımı veya hatalı ya da
eksik bilgilerin kullanımı yoluyla ortaya çıkan maddi veya manevi zararlardan (kar
kaybı, güven kayıpları, veri kaybına bağlı zararlar, sebepsiz zenginleşmeye dayalı hak
talepleri, yargılama ücretleri veya sözleşme aracılığı ücretleri gibi) sorumlu değildir.
Tüm teklifler değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir. Lyconet, herhangi bir bildirimde
bulunmadan bu web sitesini tamamen veya kısmen değiştirme, tamamlama veya silme
ya da kalıcı veya geçici olarak yayınlanmasını durdurma hakkını saklı tutar.
2. Ayrıca, Lyconet, köprülerden veya içeriklerinden sorumlu değildir. Lyconet,
köprülerin durumu, doğruluğu, eksiksizliği, yasallığı ve/veya niteliği konusunda hiçbir
sorumluluk kabul etmemektedir. Her tür sorumluluk bağlantı verilen web sitesinin
sağlayıcısına aittir. Lyconet’in bu köprülerin mevcut veya gelecekteki yapısı, içeriği
veya yazarı üzerinde hiçbir denetimi yoktur. Bu nedenle, Lyconet, bağlantı eklendikten
sonra değiştirilen tüm köprülerin içeriğinden ve Lyconet'in ziyaretçi defterlerinde,
tartışma forumlarında ve posta listelerinde üçüncü kişiler tarafından yapılan girişlerden
sorumlu değildir. Yasal ihlale işaret eden önemli bir göstergenin yokluğunda, bağlantılı
web sitelerinin içeriğinin sürekli şekilde denetiminin sağlanması makul
olmayacaktır.Lyconet, bu tür yasal ihlallerden haberdar olur olmaz, köprü derhal
kaldırılacaktır.
3. Bu web sitesinin kullanımına yalnızca bilgi amaçlı ve özel ve profesyonel amaçlar
doğrultusunda izin verilmektedir. Bu web sitesinin tüm içeriği telif hukuku kapsamında
korunmaktadır. Bu husus, içeriğin bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak sağlanıp
sağlanmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Lyconet'in açık yazılı izni olmaksızın
içeriğin hiçbir şekilde çoğaltılmasına, kullanılmasına, kiralanmasına, kiraya
verilmesine, yayınlanmasına veya herhangi bir türden başka kullanımlarına izin
verilmez. Bu hükme aykırılıklar, özellikle marka hukuku, telif hukuku ve haksız rekabet
hukuku kapsamında hukuki sonuçlara yol açabilir. Lyconet bu web sitesindeki tüm
telif haklarını, marka haklarını ve kullanım haklarını (eserleri kullanma hakları ve
eserleri kullanma konusunda izin verme hakkını) açıkça saklı tutar.
4. Lyconet, kişisel verilerin dikkatli ve gizli biçimde işlenmesine büyük değer verir.
Kullanıcının web sitesine kişisel veya iş verilerini (e-posta adresleri, adlar, adresler)
girebilmesi halinde, kullanıcı bu verileri tamamıyla gönüllü olarak ifşa eder.
5. Bu sorumluluk reddi web sitesinin bir parçası olarak kabul edilir. Bu belgedeki
bölümlerden veya münferit ifadelerden herhangi birinin mevcut hukuki duruma göre
geçersiz, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz hale gelmesi durumunda,
bu belgenin geriye kalan kısımlarının içeriği ve geçerliliği değişmeden aynı kalır.
6. Ayrıca Lyconet, web sitesinde yayınlanan kullanıcı tarafından oluşturulmuş
içeriklerden sorumlu değildir. Lyconet, söz konusu içerikten kaynaklanan zararlardan
sorumlu değildir. Web sitesinde yayınlanan her türlü yorum/görüşlerin yazarı,

katkılarından yegane sorumlu kişidir. Üçüncü kişi haklarının ihlali durumunda, ihlalden
sorumlu kişi Lyconet'i tamamen tazmin eder ve yükümlülükten kurtarır.
Lyconet,kendisi tarafından uygunsuz olduğu düşünülen yasadışı veya ahlak dışı
içerikleri veya diğer içerikleri silmehakkını saklı tutar. Bu konuda, Lyconet aleyhinde
hiçbir hak talebinde bulunulamaz.

