
 
 

Şartlar nınnin 

Kullanmak 

 
Biz öğüt vermek tüm Kullanıcılar ile okuman en Şartlar nın-nin Kullanmak burada dikkatlice önceki erişim 

ve kullanarak en Alan veya en Hizmetler. 

Sen kabullenmek en Takip etmek üzerine kullanarak bizim Ürün:% s ve Hizmetler: 

• bu Alan içerir veri ilişkili ile üçüncü şahıs platformlar 

• bu Alan içerir bilgi üzerinde üçüncü şahıs platformlar için ticaret kripto para 

birimleri Sen vardır sorumlu için uymak ile birlikte en Şartlar nın-nin Kullanmak ne zaman 

kullanarak en Alan ve Hizmetler. 

bu Şartlar nın-nin Kullanmak burada vardır ders ile Değişiklikler, nerede sen Katılıyorum ile çok değişiklikler 

üzerine sürekli kullanmak nın-nin bizim Hizmetler. 

Biz rezerv en Sağ ile kısıtlamak bizim Hizmetler eğer en Şirket inanır o hiç yasal varlık içinde en ilgili 

yargı yetkisi ihlal eder en Şartlar burada. 

bu Şartlar nın-nin Kullanmak burada somutlaştı rmak bizim Mahremiyet Politika. Öyleyse, sen Katılıyorum ile 

bizim Mahremiyet Politika üzerine kabul etmek en Şartlar. 

 
uygunluk 

Sen vardır sadece uygun ile kullanmak bizim Alan ve Hizmetler eğer sen vardır de en az 18 yıllar eskimiş. 

Ne Şi rk et ne de temsil cil eri , açı k  v eya zımni  herhangi  bir  beyanda bulunmaz veya garanti  vermez.  en yasallık 

nın-nin en Hizmetler veya hiç bireyler kullanmak nın-nin en Alan ve Hizmetler, ve niyet olumsuzluk olmak 

sorumlu için en bireyler yasa dışı ile bizim Alan ve Hizmetler. 

 
Kısıtlı Bölgeler 

Olmadan sınırlayıcı  en genellik  nın-nin en üstünde, en Şirk et Mayıs  kısı tlamak hi ç kullanıcı  i tibaren onun Alan v e 

Hizmetler eğer en kullanıcı yapmak olumsuzluk uymak ile birlikte en ilgili Şartlar ve politikalar. 

İl gili böl gedeki  herhangi bi r y asal  v eya düzenleyi ci  ortam, Şirketi n y asal  mev zuata maruz k alması na neden 

olacak sa, düzenl eyi ci , i ti barlı veya ekonomik riskle r varsa , Şirket bu tür durumlardaki  dav ranışl arı ndan sorumlu 

olmayacak tı r. bölge. 

 
yasak Aktiviteler 

Sen kabullenmek o en Takip etmek faaliyetler vardır yasak üzerine kullanarak en Şirketin Hizmetler: 

• Kullanmak en Alan ile birlikte en niyet ile yüklemek , indirmek, dağıtmak , Yayınla, veya iletmek 

kayıtlar içinde a yol o ihlal eder hiç Haklar, çok olarak entelektüel Emlak, Emniyet, ve mahremiyet Haklar 

• Kullanmak en Alan ve Hizmetler ile zarar, hakaret etmek, veya karalamak 



• Şunları kaydeder: meydana gelmek nın-nin farklı yazılım programlar Hangi Yapabilmek zarar en 

Şirketin bilgisayar yapılar veya içinde hiç yol o sınırlar veya engeller diğerleri itibaren kullanarak en Alan 

• Kayıtlar o ihlal etmek hiç yasa 

• Kayıtlar o meydana gelmek nın-nin hiç reklam olmadan en Şirketin onay 

• Kaldırmak veya değiştirmek hiç atıflar, adli bildirimler, veya farklı tescilli atamalar veya etiketler 

üzerinde en Alan 

• Yönetmek başka faaliyetle r üzerinde en Alan başka hariç onun Tek amaç 

• Karışmak ile birlikte başka Kullanıcılar' kullanmak nın-nin en Alan veya Hizmetler 

• Yüklemek veya iletmek herhangi bir şey o eylemler olarak a pasif veya canlı kayıt olmadan en Şirketin 

yetki, içermek ancak olumsuzl uk sınırlı ile kurabiye , internet böcekler, veya başka karşılaştırıl abilir reklam 

yazılımı cihazlar 

• Ayarlamak veya araya girmek içinde en arz kod nın-nin en Alan ve Ekle hiç yazılım o Yapabilmek zarar 

veya zarar en Şirket, onun Alan, veya başka ilgili partiler 

• Kaynak koda dönüştürme, sökmek, veya ters mühendi slik hiç nın-nin en Şirketin yazılım programlar 

içinde onun Alan veya Hizmetler 

 

Şi rket, Si teyi  v eya Hi zmetl eri  k ull anımını zı n buradaki Koşull arı  v eya geçerli  herhangi bi r yasayı  i hlal  e tti ği ni 

düşünürse , en Şirket sahip olmak en Sağ ile yönetmek en Takip etmek: 

• değiştir senin kullanmak nın-nin en Hizmetler 

• Reddetmek senin erişim ile en Alan 

• değiştir senin kullanmak ve erişim ile üçüncü şahıs Etkinlikler 

• Almak başka hareketler o en Şirket görür Uygun ile korumak onun ilgi alanları 

 

 

 
entelektüel Mülk Haklar 

Si te , vi deolar, meti nl er, fotoğra fl a r, l ogol ar, tasarımlar, sesl e r, şekille r v e  di ğer i çeri kle r gi bi  içerik  materyalle ri  

malzemeler dahil üzerinde en Alan vardır en Tek Emlak nın-nin en Şirket veya en ilgili üçüncü partiler. 

Şi rket, Si teye v e sağl anan Hizmetl ere ili şki n tüm hakl arı , adl arı  v e çık arla rı saklı tutar. hakkı dı şı nda  Si teyi  v eya 

Hizmetleri buradaki  Koşulla ra uygun ol arak  kull anmak , Si teyi ve  Hi zmetl eri k ull anmak ,  kullanıcı hiç entelektüel 

Emlak Haklar. 

Ayrı ca  Kull anı cı , Si teyi  v e  Hizmetleri  y al nızca  ki şisel  ve  ticari  olmayan amaçlarla  kullanabilir . Sen  i zi n v erilmez v e 

hi ç kimsenin deği ştirmesi ne, parçal arı na ayı rması na , k aynak  koda dönüştürmesine, tersi ne mühendisli k 

yapmasına, dev retmesine, ki ral amasına,  al t li sans v ermek , k opyalamak , dağı tmak ,  çoğal tmak , y eniden 

yayı nl amak , k azımak , i ndirmek, göndermek  ve türev  çalışmal ar ol uşturmak  veya  terfi vasıtasıyla hiç anlamına 

geliyor en Alan ve onun içerik. 



sınırlama nın-nin Yükümlül ük 

Sen vardır yalnızca sorumlu için kullanarak en Alan ve Hizmetler, nerede sen kabullenmek en riskler dahil olmuş. 

Şi rket, Si te , Hi zmetl er ve  seni n kull anmak  bunl arı n. Çok  feragat e tmek  Dahil  e tmek , olmadan sı nı rlama, en 

ima edilen garantil e r  nın-ni n satıl abilirlik , Fi tness belirli bir  amaç i çin, ihlal  e tmeme, yetki, kullanışlılık, doğruluk , 

eksiksizlik v e  zamanlılık. Bu  sorumlul uk  reddi, y asal arı n i zi n verdi ği  en geniş ölçüde geçerli di r. Sonuç ola rak , 

Hizmetler, i çeri kle r v e  yetenekl er Si tede kull anıma sunulan, Si te  aracılı ğıyl a  eri şilen v eya Si teden gönderil en, 

"olduğu gibi", "mevcut olduğu gibi" ve "tüm hatalar.” 

Yukarı dakile ri n genelli ğini  sı nırl amaksızı n, Şirket, aşağı dakil erden herhangi bi ri i çi n tüm yükümlül ük  v e 

sorumlul uğu reddeder. Takip etmek: 

• hatalar, ihmaller, veya yanlış bilgi içerdiği üzerinde en Alan 

• Kesintiler veya durur içinde verici bilgi ile veya itibaren en Alan veya Hizmetler 

• böcekler, virüsler, ve başka benzer tehditler o Mayıs olmak ile veya vasıtasıyla en Alan veya Hizmetler 

 

Sen Katılıyorum ile hariç tutmak en Şirket itibaren hiç kayıplar o vardır direkt olarak veya dolaylı olarak 

getirilmiş üzerinde ile en Alan veya Bilgil ere  dayalı  ola rak verdi ği niz  k ararla rı n tüm sorumlul uğunu üstlenmeyi  

de kabul ettiğiniz hizmetl er itibaren en Alan veya Hizmetler. 

Si teyi  veya Hi zmetl eri  veya Si te  aracılı ğıyl a  eri şilen v eya Si teden i ndiril en di ğer i çeri kle ri  k ull anırken,  Şirket, 

herhangi bir özel, doğrudan, dolaylı, arızi, özel, size veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu 

olmayacaktır. herhangi  bir  k âr v eya v eri  k aybı  da  dahil olmak  üzere her türl ü cezai v eya dolaylı  zararla r.  

garanti , sözl eşme, hak sız  fiil  v eya başka bi r  y asal  teori . Ancak, il gili  y argı  mercii  Şirk et sorumlu, onun yasal  

sorumluluk acak olumsuzluk aşmak 1.000 AMERİKAN DOLARI. 

Yukarı da  bahsi  geçen yasal  y ükümlül ük  konusuna, mevzuatta  izi n v erilen azami  öl çüde uyulmalı dı r .  

uygulanabilir ülke. 

Şi rketi n Kull anıcı  İçeri ği nden veya herhangi  bir  karalayı cı , sal dı rgan veya  üçüncü bi r  şahı s tara fı ndan yasa dı şı 

dav ranı ş . Ay rıca , bahsedil en dav ranı ştan kaynaklanan zarar v eya hasar ri ski ,  Baştan sona ile birlikte en 

kullanıcı. 

Şi rket, herhangi  bi r  mobil  ci hazı n, y erel  ağı n tüm  sorunları ndan veya tekni k  arı zal arı ndan her zaman sorumlu 

değildi r . hatl ar, çev rimi çi  bil gi sayar si stemleri , sunucul ar v eya sağl ayı cıla r, donanım, y azılım, teknik  sorunl ardan 

kaynakl anan arı zal a r,  İnternette  si te  ziy aretçi si  tık anıklı ğı  (veya i nterneti n erişil ememesi ) v eya si tel er a rası ndaki  

uyumlul uk sorunları Alan veya Hizmetler ve senin tarayıcı veya başka cihazlar. 


