Servis Koşulları
Geçerlilik tarihi: 30 Eylül 2015

1. Kabul
Bu Microsoft Mobile Servis Koşulları, Gizlilik Politikası ve Servis'te sağlanan
diğer tüm ek koşullar ve bilgiler ile birlikte (toplu olarak “Koşullar”), servis, site,
içerik ve yazılım (toplu olarak "Servis") kullanımınız için geçerlidir. Servis'i
kullanarak veya kaydolarak ya da Servis'in bir bölümünü kullanarak işbu
Koşullar'ı kabul edersiniz.
Koşullar, siz ve yan kuruluşları ile sağlayıcıları dahil olmak üzere Microsoft
Mobile Ltd., Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finlandiya (toplu olarak “Microsoft
Mobile”) arasında, sizin ve Microsoft Mobile’ın Servis'le ilgili haklarını ve
sorumluluklarını tanımlayan bir anlaşma oluşturur.

2. Uygunluk
Servis'i kullanmak için, en az (13) yaşında olmanız gerekir. Yaşınız on üçün
(13) altındaysa veya on üç (13) yaşında olmanıza rağmen bulunduğunuz
yerde bir çocuk olarak kabul ediliyorsanız, ebeveyninizin veya yasal
koruyucunuzun kaydı sizin adınıza kabul etmesi ve Servis'i kullanmanızı
onaylaması gerekir. Kaydı tamamlayan herkesin hukuki ehliyete sahip olması
gerekir.

3. Kayıt ve Sonlandırma
Bir Servisi kullanmak için, ayrı koşullara tabi olabilecek bir kullanıcı adı ve
parola ile kaydolmanız ve bir Microsoft Hesabı oluşturmanız gerekebilir. Bize
belirli kişisel ve diğer bilgiler sağlamanız gerekebilir. Microsoft Mobile,
Microsoft Hesabınızın kullanılmasından önce e-posta adresinizi doğrulayabilir.
Cihazınızı ilk kez kullandığınızda ve Nokia cihaz yazılımını her
güncellediğinizde, Microsoft Mobile'a bir kısa mesaj gönderilir. Bir Microsoft
Hesabının oluşturulması için veri iletimi gerekir. Veri iletim ücretleri geçerli
olabilir.

Servis'e kaydolduğunuzda doğru ve eksiksiz bilgiler sağlamayı ve bu bilgileri
güncel tutmayı kabul edersiniz. Kullanıcı adınızı ve parolanızı başkaları
tarafından kötü amaçlı kullanıma karşı korumanız ve herhangi bir kötü amaçlı
kullanım durumunda hemen Microsoft'a haber vermeniz gerekir. Siz ve 18
yaşından küçükseniz ebeveyniniz veya yasal koruyucunuz, Servis'in tüm
kullanımları için kişisel olarak sorumludur.
Servis'i artık kullanmak istemiyorsanız kaydınızı sonlandırabilirsiniz.
Sonlandırmadan sonra Servis'e erişemezsiniz. Microsoft Mobile, Koşulları ihlal
ettiğinizi makul gerekçelerle düşünürse veya önceden bildirerek son altı (6) ay
içinde kullanıcı adınız ile Servis'te oturum açmadıysanız Servis'in belirli
bölümlerine erişiminizi kısıtlayabilir.
Gizlilik Politikası'nda ortaya konulanlar dışında, Microsoft Mobile, Servis'e
gönderdiğiniz bilgilerin veya içeriğin kaldırılmasından veya kaybolmasından
sorumlu değildir. Siz veya Microsoft Mobile tarafından Servis'ten bilgiler veya
içerik kaldırıldığında, başka konumlarda bunların izleri veya kopyaları kalmaya
devam edebilir.

4. Lisanslar
Microsoft Mobile, Servis'e yalnızca Koşullar'a uygun olarak erişmek ve
kullanmak üzere kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman iptal edebileceği,
özel olmayan ve devredilemez bir lisans verir. Servis'in kullanılması, size
Servis'teki bilgiler veya içerik için veya bunlarla ilgili olarak hiçbir fikri mülkiyet
hakkı vermez.
Microsoft Mobile, Servis'in bir parçası olarak, Microsoft Mobile veya lisans
sahipleri tarafından geliştirilen içerik (“İçerik”) sağlayabilir. Microsoft Mobile,
geçerli Koşullar'da veya satın alma siparişinde aksi tanımlanmadığı sürece,
İçeriği amaçlanan doğrultuda kullanmak için özel olmayan ve kalıcı bir lisans
verir. İçeriğin bir bölümü, yalnızca belirli coğrafi bölgelerde ikamet edenler
tarafından kullanılabilir. Servis aracılığıyla elde ettiğiniz belirli İçerik için geçerli
tüm kısıtlamalar sizin için bağlayıcıdır. Üçüncü taraf İçeriği için alınan tüm
lisanslar, siz ve üçüncü taraf İçerik sağlayıcı arasında bağlayıcı bir
anlaşmadır. Siz yalnızca burada açıkça belirtilen İçerik için haklara sahipsiniz.
Microsoft Mobile, Servis'in bir parçası olarak, Microsoft Mobile veya lisans
sahipleri tarafından geliştirilen belirli bir yazılım (“Yazılım”) sağlayabilir.
Yazılım'ı kullanmanız, Yazılım'ı kullanmadan önce kabul etmeniz gereken ayrı

hükümlere ve koşullara tabi olabilir. Bu tür Yazılımlar için ayrı hükümler ve
koşullar yoksa, aşağıdaki koşullar geçerlidir: Microsoft Mobile, size, Yazılım'ı
bilgisayarınıza ve/veya mobil cihazınıza yüklemek ve kullanmak için sınırlı,
özel olmayan ve devredilemez bir hak verir. Yazılım'ı tek arşivlik yedek kopya
oluşturmak dışında kopyalayamazsınız. Yazılım'ı dağıtamaz, kullanım hakkını
devredemez, değiştiremez, tercüme edemez, çoğaltamaz, satamaz, alt lisans
veremez, kiralayamaz, finansal kiralama yapamaz, ters mühendislik yapamaz
veya kaynak kodunu bulmak ya da türev çalışmalarını oluşturmak için başka
çalışmalar yapamazsınız. Açık kaynaklı lisanslı yazılımlar için, ilgili açık
kaynaklı lisans koşulları geçerlidir. Yazılım'ı kullanmanız, varsa geçerli
hükümleri ve koşulları kabul ettiğinizi gösterir.
Yazılım, A.B.D. İhracat İdaresi Mevzuatı kapsamındaki ihracat kontrollerine ve
diğer ithalat veya ihracat kontrollerine tabi olabilir. Geçerli bütün ithalat ve
ihracat mevzuatına titizlikle uymayı kabul eder ve bu tür Yazılım'ın ihracı,
yeniden ihracı, devri veya ithaliyle ilgili lisansları edinme sorumluluğu
taşıdığınızı beyan edersiniz.
Bilgileri veya içeriği (“Malzeme”) Servise göndermeniz mümkün olabilir.
Microsoft Mobile, Malzemenizin sahipliği üzerinde hak iddia etmez. Malzemeyi
göndermeniz, Malzeme'nin sahiplik haklarını Microsoft Mobile'a devretmez.
Microsoft Mobile, yalnızca Malzeme'yi iletir ve Malzeme üzerinde editoryal
sorumluluğa sahip değildir. Malzeme'yi Servis'e göndererek, Microsoft
Mobile'a Malzeme'yi diğer işlerle birleştirmek üzere kullanmak, kopyalamak,
halka açık bir biçimde gerçekleştirmek, sergilemek, herhangi bir medyada
dağıtmak ve değiştirmek ve Microsoft Mobile'ın Servis'i sağlamak için gereken
ölçüde benzer alt lisanslar vermek için dünya çapında, özel olmayan, alt lisans
olarak verilemeyen, devredilebilir, tümü peşin ödenmiş, telifsiz, kalıcı ve geri
alınamaz bir lisans verirsiniz. Bu izni, Servis'in gizlilik ve diğer ayarlarında
değiştirmeniz mümkün olabilir.
Karşıya yüklediğiniz İçerik dahil olmak üzere Servis'te depoladığınız verilerin
yedek kopyalarını oluşturma sorumluluğu yalnızca size aittir. Servis kaldırılır
veya iptal edilirse, Microsoft Mobile verilerinizi kalıcı olarak silebilir. Microsoft
Mobile'ın, Servis kaldırıldıktan veya iptal edildikten sonra verileri size iade
etme konusunda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

5. Servisi Kullanma
Aşağıdakileri kabul edersiniz:

o
o
o

o
o
o
o
o
o

Geçerli yasalara, Koşullar'a ve iyi davranışlara uyma;
Servis'i yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için kullanma;
Yasadışı, rahatsız edici, yanlış, yanıltıcı, istismar edici, pornografik,
taciz edici, iftira niteliğinde veya başka bir şekilde uygunsuz Malzeme
göndermeme;
Herhangi bir Malzeme'yi göndermeniz için yasal olarak gerekli olan
onayları, izinleri veya lisansları alma;
Başkalarının gizliliğine saygı duyma;
İstenmeyen posta, makul olmayan büyüklükte dosyalar, zincir
mektuplar, saadet zincirleri, virüsler dağıtmamak veya yayınlamamak;
Servis'e veya Servis kullanıcılarını çıkarlarına ya da mallarına zarar
verebilecek başka teknolojiler kullanmama veya başlatmama;
Servis'in herhangi bölümüne erişmek, elde etmek, kopyalamak veya
izlemek için otomatikleştirilmiş sistemler veya yöntemler kullanmama ve
Yayınladığınız Malzeme'yle ilgili sonuçların sorumluluğunu kabul etme.

Microsoft Mobile, aşağıdakileri gerçekleştirebilir, ancak bunları yapmaya
zorunlu değildir:
o
o
o

Herhangi bir İçeriği veya Malzeme'yi izleme ya da yönetme;
Herhangi bir Malzeme'yi Servis'ten kaldırma ve
Kendi takdirine bağlı olarak Servis'in herhangi bir bölümüne erişimi
kısıtlama.

6. İçerik
Herhangi bir İçerik'i indirmeden veya erişmeden önce, lütfen erişmek
istediğiniz İçerik'in yaş sınırlaması olup olmadığını veya potansiyel olarak
‘rahatsız edici’ ya da ‘müstehcen’ olabileceği konusunda işaretlenip
işaretlenmediğini kontrol edin. Microsoft Mobile, bu tür İçerik'e erişmeniz
sonucunda neden olunan veya yaşanan hiçbir hak talebi veya suç için
sorumlu olmayacaktır.
Şunları kabul edersiniz:
o
o

İçerik'i yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için kullanma;
İçerik'i geçerli yasalarda, ek koşullarda, yönergelerde ve politikalarda
veya söz konusu İçerik için geçerli olan ürün sayfalarında ortaya
konulan kısıtlamalara uygun olarak kullanma;

o

o

o
o

Geçerli Koşullar'da izin verilmediği sürece İçerik'in kopyalarını
oluşturmama, satmama, kiralamama, teklif etmeme, göndermeme,
aktarmama, halka iletmeme, çoğaltmama, değiştirmeme, sergilememe,
gerçekleştirmeme, ticari olarak yararlanmama veya sunmama ve bu tür
yetkisiz kullanımı hızlı şekilde Microsoft Mobile'a bildirme;
Geçerli kullanım kurallarının hiçbirini kaldırmama, geçersiz kılmama,
ters mühendislik yapmama, şifresini çözmeme veya başka bir şekilde
değiştirmeme veya müdahale etmeme ya da İçerik'le ilgili dijital telif
hakları yönetimini veya kopya koruma özelliklerini ya da İçerik'e veya
onu tanımlayıcı bilgilere erişimi veya bunların kullanımını kontrol etmek
için kullanılan diğer teknolojileri geçersiz kılmaya çalışmama;
Bizim tarafımızdan sağlananlar dışında, Servis'i seçmek veya indirmek
için otomatikleştirilmiş sistemler veya yöntemler kullanmama ve
Parolanızı başkalarına vermeme veya başkalarının başka bir şekilde
İçerik'e erişmesine izin vermeme. Geçerli medyayla ilgili olarak
kopyalama konusunda geçerli kısıtlamalar, bu Servis'in bir bölümü
olarak erişilen İçerik için de geçerli olabilir.

İçerik'in sahibi ve/veya denetleyicisi Microsoft Mobile ve/veya onun ilgili lisans
sahipleridir ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Üçüncü taraf
İçerik sağlayıcı, sağladığı İçerik'ten, reddedilmeyen tüm garantilerden ve
İçerik'le veya İçerik'i kullanmanızla ilgili olası tüm hak taleplerinden
münferiden sorumludur. Ancak Microsoft Mobile, üçüncü taraf içerik lisans
koşullarını bu koşulların bir lehtarı olarak size karşı uygulayabilir. Üçüncü taraf
içerik sağlayıcıları, bu Koşullar çerçevesinde üçüncü taraf lehtarlardır ve
hakları bulunan İçerik'le doğrudan ilgili hükümleri uygulayabilirler. Microsoft
Mobile, İçerik'i size sağlarken üçüncü taraf İçerik sağlayıcı için bir temsilci
olarak hareket edebilir. Microsoft Mobile, söz konusu İçerik için siz ve üçüncü
taraf içerik sağlayıcı arasındaki işlemde bir taraf değildir.

7. Telif Hakkı İhlal İddiaları
Microsoft ve Microsoft Mobile, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı
duyar. Telif hakkı ihlali iddiaları da dahil fikri mülkiyet ihlali bildirimi göndermek
istiyorsanız, lütfen İhlal Bildirimleri gönderme ile ilgili prosedürlerimizi kullanın.
BU PROSEDÜRLE İLGİLİ OLMAYAN SORULARA YANIT
VERİLMEYECEKTİR.
Microsoft, telif hakkı ihlali bildirimlerine yanıt vermek için Başlık 17, ABD
Kanunu, Bölüm 512'de ortaya konulan süreçleri kullanır. Uygun koşullarda,

Microsoft, ayrıca tekrar edecek şekilde ihlal eden kişiler olabilecek Microsoft
servisleri kullanıcılarının hesaplarını devre dışı bırakabilir veya sonlandırabilir.

8. Bildirimler
Microsoft Mobile, Servis içinde bildirimler yayınlayabilir. Microsoft Mobile,
ayrıca bize sağladığınız e-posta adresi veya telefon numarası aracılığıyla size
ürünler ve servislerle ilgili bildirimler gönderebilir. Microsoft Mobile'ın bu
bildirimleri göndermesinden veya yayınlamasından sonra yedi (7) gün içinde
bunları aldığınız kabul edilir. Servis'i sürekli olarak kullanmanız, teslimat
yöntemine bakılmaksızın tüm bildirimleri aldığınızı gösterir.

9. Ücretler
Servis'i kullanmanız, ücretlere tabi olabilir veya ileride ücrete tabi hale
gelebilir.
Microsoft Mobile tarafından alınan tüm ücretler, Servis'le bağlantılı olarak ayrı
şekilde duyurulacaktır.
Servis'in kullanımı, servis sağlayıcınızın şebekesi aracılığıyla veri iletimini
içerebilir. Servis'te listelenen fiyatlar, şebeke servis sağlayıcınızın aldığı olası
veri iletimi, kısa mesaj, ses veya diğer servis sağlama ücretlerini içermez.
Microsoft Mobile, servis sağlayıcılarınızın aldığı ücretlerin ödenmesi ile ilgili
hiçbir sorumluluk kabul etmez.

10. Sipariş ve Ödeme Koşulları
"Sipariş", Microsoft Mobile tarafından sunulan ve Servis'te bulunan ücretli
İçerik'in seçilmesi ve/veya İçerik'e abone olunması ve ödeme yönteminin
gönderilmesinin yanı sıra sipariş akışında "satın al", "tamam", "kabul
ediyorum" ve benzeri bir kabul onayının seçilmesi veya sipariş akışında size
sunulan başka kabul koşulları göstergesinin gönderilmesi anlamına gelecektir.
Servis içinde bir sipariş vermek için, geçerli yasalara göre hukuki ehliyet veya
reşitlik yaşına ulaşmış olmanız gerekir. Hukuki ehliyet veya reşitlik yaşına

ulaşmadıysanız, Siparişleri yalnızca ebeveyninizin veya yasal koruyucunuzun
önceden izin vermesi durumunda verebilirsiniz.
Tüm Siparişlerin yasal olarak geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul edersiniz.
Tüm Siparişler, Microsoft Mobile'ın kabulüne tabidir.
Kredi kartı veya banka kartı, şebeke servis sağlayıcısı faturası veya varsa
başka ödeme yöntemleri ile ödeme yapabilirsiniz.
Kredi kartı veya banka kartınızın, Servis tarafından İçerik'in sunulduğu ülkede
bulunan bir fatura adresi olmalıdır. Microsoft Mobile, Siparişinizi verdikten
sonra makul bir süre içinde ücreti kredi kartınızdan veya banka hesabınızdan
çekecektir. Tüm kredi kartı ödemeleri, kart düzenleyicisi tarafından doğrulama
denetimlerine ve yetkilendirmelere tabidir.
Şebeke servis sağlayıcı tarafından faturalamayı seçtiyseniz, ücretler cep
telefonu faturanızda görünür veya hattınız kontörlüyse, kontör hesabınızdan
düşülür. Bazı şebeke servis sağlayıcıları, Servis kullanımınızı, şebeke servis
sağlayıcı faturalama ile alınabilen ücretlerin miktarına sınırlama koymayı da
içeren ek hükümlere ve koşullara tabi tutabilir. Şebeke servis sağlayıcı
limitlerini veya hesap bakiyesini aşan ücretler reddedilebilir.
Siparişle ilgili ücretleri ödemeyi, ödeme aracının Sipariş sırasında geçerli
olmasını sağlamayı, ödeme aracının yasal sahibi olduğunuzu ve ödeme
aracının kredi limitleri içinde kullanıldığını kabul edersiniz.
Teslim edilen İçerik size lisanslıdır. Söz konusu İçerik'i yalnızca bu Koşullar'da
ve sipariş akışında size sunulabilecek ek koşullarda izin verilen şekilde
kullanmayı kabul edersiniz.
Servis, abonelikler sunabilir. Servis'e abonelik süresi boyunca düzenli olarak
ücret alma izni verirsiniz. Servis, bir deneme süresi de sunabilir. Siparişiniz bir
deneme süresi (dene ve al olarak da bilinir) içeriyorsa, abonelik/deneme
koşullarına uygun olarak iptal etmediğiniz sürece deneme süresinin sonunda
sizden ücret alınabilir.
Servis'teki ücretler zaman zaman değişebilir. Fiyatlar, aksi belirtilmedikçe,
işleminiz sırasında geçerli olan vergileri içerir. Kullanılan döviz kurlarına
ve/veya değerlendirilen ek ücretlere dayanarak bankanız veya kredi kartı
sağlayıcınız tarafından ek ücretlerin alındığı durumlar olabilir. Microsoft

Mobile, banka veya diğer üçüncü taraf servis ücretleri veya masrafları ile ilgili
hiçbir sorumluluk kabul etmez.

11. İptaller ve İadeler
İçeriğinizin elektronik olarak teslim edilmesinin Siparişi vermenizle aynı anda
başlatılmasını kabul edersiniz. Siparişiniz işleme konulduktan sonra iptal
edilemeyecektir İçerik, iade edilemez bir yapıdadır.
Siparişinizden sonraki 48 saat içinde (a) sipariş verdiğiniz İçerik'in kusurlu
olduğunu; (b) Microsoft Mobile'ın size sağladığı İçerik'in Servis aracılığıyla
sipariş verdiğiniz İçerik'in açıklamasıyla eşleşmediğini veya (c) teknik sorunlar
nedeniyle İçerik'inizin size teslim edilmesinin geciktiğini veya engellendiğini ya
da bu tür teknik sorunlar nedeniyle yanlışlıkla birden çok sipariş verildiğini
öğrenmeniz ve bunu hemen Microsoft Mobile'a bildirmeniz durumunda, söz
konusu İçerik için size sağlanacak tek ve yegane çözüm, karar Microsoft
Mobile'a ait olacak şekilde ilgili İçerik'in değiştirilmesi veya ilgili İçerik için
ödediğiniz fiyatın iade edilmesi olacaktır. Başka hiçbir para iadesi söz konusu
olmayacaktır Yukarıdaki sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen Microsoft Mobile
Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.
Servis aracılığıyla Sipariş verdikten sonra Microsoft Mobile tarafından size
sağlanan işlem kimliğinizi sağlayamamanız durumunda, müşteri destek
isteğinizin Microsoft Mobile Müşteri Hizmetleri tarafından yerine
getirilemeyebileceğini lütfen unutmayın. Microsoft Mobile, yalnızca toplam
fiyatın ilgili yerel yönetmelikte belirtilen parasal limitin üzerinde olduğu İçerik
için para iadelerini işleme koyabilir.

12. Microsoft Mobile'a Geribildirim
Servis aracılığıyla veya başka bir yolla Microsoft Mobile'a fikir, geribildirim
ve/veya teklifler ("Geribildirim") göndererek, aşağıdakileri anlar ve kabul
edersiniz: (1) Microsoft Mobile, Geribildirim'e benzer geliştirme fikirlerine sahip
olabilir; (2) Geribildiriminiz, size veya başka bir üçüncü tarafa ait gizli veya telif
haklı bilgiler içermez; (3) Microsoft Mobile'ın Geribildirim'le ilgili olarak hiçbir
gizlilik yükümlülüğü yoktur; (4) Microsoft Mobile, Geribildirim'i herhangi bir
amaç için serbest olarak kullanabilir, dağıtabilir, yararlanabilir ve ek olarak
geliştirebilir ve (5) Microsoft Mobile'dan herhangi bir tazminat alma hakkınız
yoktur.

13. Sosyal Etkinlikler ve Yer Paylaşma
Servis'teki özellikleri, konumunuzu, durumunuzu, içeriğinizi, Malzemeler'inizi
veya kişisel bilgilerinizi paylaşmak ya da diğer kullanıcılar, siteler ve servisler
ile etkileşime girmek için kullanabilirsiniz. Bu özellikleri kullanarak, Microsoft
Mobile'ın bu bilgileri kullanabileceğini ve etkileşime girmeyi ve ilgili bilgileri
paylaşmayı seçtiğiniz diğer servislere ve kişilere sağlayabileceğini kabul
edersiniz. Bu servislerin kullanıcıları ve rehberinizdeki kişiler gibi şahıslar,
konumunuzu, durumunuzu ve/veya kişisel bilgilerinizi görebilir. Bu özellikleri
kullanarak, aşağıdaki özelliklere sahip bilgileri, İçerik'i veya Malzeme'yi
paylaşmamayı ya da yine aşağıdaki özelliklere sahip bir servise veya siteye
bağlanmamayı kabul edersiniz: (a) yasadışı veya uygunsuz olan içeriğe veya
başka malzemeye sahip olan veya (b) izin almadan fikri mülkiyet haklarından
yararlanan ya da kullanıcıları korsan ürünlere teşvik eden. Hiçbir işlem
Microsoft Mobile'ı içermez ve yalnızca siz ve diğer kullanıcılar arasında
gerçekleşir .

14. Kullanılabilirlik ve Teknik Gereksinimler
İçerik ve Servis'in kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir ve yalnızca Microsoft
Mobile’ın takdirine bağlıdır. Microsoft Mobile, herhangi bir İçerik veya Servis'in
kullanılabileceğine dair tüm beyan veya garantileri açıkça reddeder. Servis,
tüm ülkelerde kullanılabilir olmayabilir ve sadece belirli dillerde sunulabilir.
Servis, işlemler ve bazı özellikler, şebekeye, kullanılan cihazların
uyumluluğuna ve desteklenen içerik formatlarına da bağlı olabilir.
Servis'e erişmek için, Microsoft Mobile'ın veya başka bir tarafın geliştirdiği
belirli bir yazılımı indirmeniz gerekebilir.
Microsoft Mobile, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Servis'i tümüyle veya
kısmen değiştirebilir, düzeltebilir veya sonlandırabilir. Servis, bakım araları
veya başka zamanlarda kullanılamayabilir. En son cihaz yazılımları ve
uygulamalarına sahip olmanızı sağlamak için, cihazınız Microsoft Mobile'ın
yazılım güncellemeleri sunup sunmadığını otomatik olarak kontrol edebilir.
Herhangi bir güncelleme algılanırsa, sizden yüklemeyi onaylamanız istenir.
Güncellemelerin otomatik olarak kontrol edilmesini cihazınızdaki ayarlardan
devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca, mevcut yazılım güncelleme kanalları
aracılığıyla da yazılım yükleyebilirsiniz. Microsoft Mobile, bir Yazılım'ı önemli
veya kritik olarak değerlendiriyorsa, Yazılım'ın eski sürümünü kullanmaya

devam edemezsiniz. Microsoft Mobile, güncellemeyi yükleyene kadar
Yazılım'ın veya Servis'in eski sürümünü kullanmanızı önleyebilir.
Microsoft Mobile, Servis hesabınızda bulunan bir İçerik'i veya Yazılım'ı
herhangi bir nedenle devre dışı bırakabilir ve Servis'i, uygulama sağlayıcıları,
şebekelerini kullanarak servise eriştiğiniz kablosuz taşıyıcıları veya etkilenen
ya da potansiyel olarak etkilenebilecek tarafları korumak için bir İçerik'i veya
Yazılım'ı kaldırabilir ve/veya cihazınızdaki uygulama kopyalarını devre dışı
bırakabilir.
Belirli bir servis bir ön sürümü, örneğin, beta sürümü olabilir ve son sürümün
çalıştığı biçimde çalışmayabilir. Microsoft Mobile, Servis'in veya Yazılım'ın
herhangi bir sürümünü önemli biçimde değiştirebilir veya bir son sürüm
yayınlamamaya karar verebilir.

15. Üçüncü Taraf Sitelerine ve İçeriğine Bağlantılar
Microsoft Mobile, üçüncü tarafların sahip olduğu veya işlettiği ve Servis'in
parçası olmayan sitelerle ve servislerle etkileşime girmenizi sağlamak için
İnternet'te veya önceden yüklenmiş istemcilerde sitelere ve servislere erişim
içerebilir. Bu siteleri veya servisleri kullanmadan önce bunların hükümlerini ve
koşullarını gözden geçirmeniz ve kabul etmeniz gerekir.
Microsoft Mobile, üçüncü taraf içeriği, siteleri veya servisleri üzerinde hiçbir
kontrole sahip değildir ve sağlanan servisler ya da bu üçüncü taraf sitelerinde
veya servislerinde oluşturulan ya da yayınlanan malzemeler için hiçbir
sorumluluk kabul etmez. Bir üçüncü taraf sitenin bağlantısı, Microsoft
Mobile'ın siteyi veya sitede bulunan ürünleri ya da servisleri onayladığını ima
etmez.
Ek olarak, siz veya başka kullanıcılar, Servis'e başka bir biçimde
gönderilmeyen içerik veya Servis içinde bulunan içeriğe bağlantılar
oluşturabilir. Microsoft Mobile, bu tür içerik veya bağlantılar için sorumlu
değildir.

16. Reklamlar
Servis, reklamlar içerebilir. Reklamlar, Servis'te depolanan içeriği veya
bilgileri, Servis aracılığıyla soruları soruları veya başka bilgileri hedefleyebilir.

17. Kişisel Veriler
Gizlilik Politikası ve size sağlanan ek gizlilik bilgileri, kişisel verilerinizin
kullanımı için geçerlidir.

18. Yükümlülüğü Sınırlandırma
Servis, “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUKÇA” ilkeleri ile sağlanmaktadır.
Microsoft Mobile, Servis'in kesintisiz, hatasız veya virüssüz olacağını garanti
etmez. Servis'in kullanılabilirliği, doğruluğu, güvenilirliği, bilgileri veya içeriği ile
ilgili olarak teminat garantileri, ihlal etmeme, pazarlanabilirlik veya belirli bir
amaca uygunluk da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya ima
edilen hiçbir garanti verilmemektedir. Servis'i risk yalnızca size ait olacak
şekilde kullandığınızı ve çeşitli kaynaklardan içerikle karşılaşabileceğinizi
açıkça kabul eder ve anlarsınız.
Microsoft Mobile'ın büyük ihmali veya kasıtlı hatalı davranıştan kaynaklanan
ölüm veya kişisel yaralanma yükümlülüğü dışında, Microsoft Mobile, hiçbir
durumda Servis'i kullanmanız veya kullanamamanızdan kaynaklanan dolaylı,
arızi veya sonuca bağlı zararlardan sorumlu değildir.

19. Tazminat
Microsoft Mobile'ı, (i) Koşulları' ihlal etmeniz, (ii) fikri mülkiyet haklarını, diğer
hakları veya bir üçüncü tarafın gizliliğini ihlal etmeniz ya da (iii) Servis'in bir
üçüncü tarafça kötü amaçla kullanıldığı ve bu kullanımın sizin kullanıcı adınızı
ve parolanızı kötü amaçlı kullanıma korumak için gereken önlemleri
almamanız sonucunda gerçekleştiği tüm durumlardan kaynaklanan veya
bunlar sonucunda ortaya çıkan üçüncü taraf hak talepleri ve tüm
yükümlülükler, değerlendirmeler, kayıplar, maliyetler veya hasarlar için
savunmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz.

20. Diğer
20.1 Yasa Seçimi
Koşullar, yasa hükümlerinin çakışmasına bakılmaksızın Finlandiya
kanunlarına tabidir.

20.2 Geçerlilik
Koşullar, ikamet ettiğiniz ülkede yasalar ile feragat edilemeyecek zorunlu
haklarınızdan hiçbirini hariç tutmaz veya sınırlamaz. Koşullar'ın bir hükmünün
geçersiz olduğu görülürse, kalan hükümler bundan etkilenmeyecek ve
geçersiz hüküm, Koşullar'ın sonuç ve amacına en yakın bir geçerli hükümle
değiştirilecektir. Bu Koşullar'dan bir veya daha fazlasının Servis kullanımınızla
ilgili olmaması durumunda, bu durum, Koşullar'ın diğer hükümlerinin veya bir
bütün olarak Koşullar'ın geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu
Microsoft Mobile Servis Koşulları ve Gizlilik Politikası arasında herhangi bir
ihtilaf olması durumunda, işbu Microsoft Mobile Servis Koşulları'nın hükümleri
geçerli olacaktır. Koşullar'ın kaydınız sonlandırıldıktan sonra da geçerli olması
amaçlanan hükümleri, sonlandırmadan sonra geçerli olmaya devam edecektir.
20.3 Koşullar'da Değişiklikler
Microsoft Mobile, istediği zaman Koşullar'ı önceden bildirmeksizin
değiştirilebilir. Koşullar, maddi ve olumsuz bir şekilde değiştirilirse, Microsoft
Mobile, değişiklik için ayrı bir bildirim sağlayacaktır.
Koşullar'ın düzenli olarak gözden geçirilmesi sizin sorumluluğunuzdadır.
Servis'i sürekli olarak kullanmanız, tüm değişiklikleri ve düzenlemeleri kabul
ettiğinizi gösterir.

21. Fikri Mülkiyet
Servis, İçerik ve Yazılım, uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.
Microsoft Mobile, Servis, İçerik ve Yazılım'ındaki telif haklarını yasaların izin
verdiği en üst derecede korumaktadır. Koşullar'a tabi olarak, Microsoft Mobile,
Servis, bunun İçerik'i, Yazılım ve size sağlanan veya Servis aracılığıyla
kullandığınız diğer tüm Microsoft Mobile ürünleri, yazılımlar ve diğer
özelliklerindeki tüm hak, mülkiyet ve çıkarlara sahiptir.

22. Devretme
Microsoft Mobile, işbu Hükümler çerçevesindeki haklarını ve yükümlülüklerini
üst kurumuna, bağlı şirketlerinden herhangi birine veya Microsoft Mobile'ın
kontrolündeki başka bir şirkete devredebilir. Ek olarak, Microsoft Mobile, işbu
Koşullar çerçevesindeki haklarını ve yükümlülüklerini yasal olarak veya başka

biçimlerde gerçekleştirilen bir birleşme, satın alma, varlık satışı ile bağlantılı
olarak bir üçüncü tarafa devredebilir.

