YASAL UYARI
Şu anda PD Real Estate Development Kft. (bundan böyle “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır)
internet adresini ziyaret etmektesiniz Bu internet adresini kullanmadan önce lütfen aşağıda yer alan
sorumluluk reddi metnini okuyunuz. Sorumluluk reddi hem internet adresinin hem de bu adresteki
materyallerin kullanımına ilişkindir.
Hizmet Sağlayıcı Bilgileri:
Firma adı: PD Real Estate Development Kft.
Tescil mercii: Budapeşte Ticaret Sicili-Kapitol Bölge Binası
Sicil No.: 01-09-280605
Kayıtlı adresi: H-1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Vergi No.: 25531983-2-42
İrtibat e-postası: info@pdkft.com
İnternet adresini açarak ve arayarak bu internet adresinin kullanım şartlarını açıkça kabul etmiş
bulunuyorsunuz. Bu sorumluluk reddini kabul etmemeniz halinde, lütfen internet adresini
kullanmayınız. Kullanım şartları konusunda eksik bilgi sahibi olmanız sizi bu şartlara uyma
sorumluluğundan muaf tutmamaktadır.

Bu şartlar aynı zamanda Hizmet Sağlayıcı açısından da bağlayıcıdır.
Hizmet Sağlayıcının bu kullanım şartlarını dilediği zaman ve önceden herhangi bir bildirimde
bulunmaksızın değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tuttuğunu unutmayınız. Yapılan değişiklikler
veya yeni koşullar aynı internet adresi üzerinden yayımlanacaktır. Tüm değişikliklerden haberdar
olmak için lütfen sorumluluk reddini ara ara kontrol ediniz.
GİZLİLİK POLİTİKASI
Bu adresi ziyaret ederken aynı zamanda Hizmet Sağlayıcıya bilgi de vermiş olmaktasınız. Bu bilgileri
kısmen otomatik olarak kısmen de internet adresi üzerindeki formları doldururken vermektesiniz. Bu
internet adresi aracılığıyla tarafımıza sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin (isim, e-posta adresi vb.) veri
koruma yönetmeliği ve Gizlilik Politikamız ile uyumlu olduğunu bildirmek isteriz. Herhangi bir bilgi
veya veri vermeden önce lütfen Gizlilik Politikamızı okuyunuz.
İÇERİK
İnternet adresimizi yüksek itina ile oluşturduk. Ancak, burada yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme
amacı taşımaktadır. Hizmet Sağlayıcı her türlü makul çabayı göstermiş olmakla birlikte buradaki
bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü, gerçekliği veya kesinliği konusunda garanti vermemektedir. İnternet
adresinde yer alan herhangi bir bilgi hiçbir karar veya eylem için temel oluşturamaz.
BAĞLANTILAR
Bu internet adresi, başka bir hizmet sağlayıcı tarafından sunulan başka internet adreslerine
yönlendirecek pek çok bağlantı içerebilmektedir. Hizmet Sağlayıcının, diğer hizmet sağlayıcılarına ait

veya diğer internet adreslerine yerleştirilmiş olan bilgilerden sorumlu olmadığını bildirmek isteriz. Bu
bağlantılar diğer internet adreslerinde yer alan bilgilerin desteklendiği veya önerildiği anlamına
gelmemektedir.
TELİF HAKKI
İnternet sayfasının içeriği (örn. internet adresinde yer alan yazılar, görseller, ses dosyaları, yazılım,
tasarım, kaynak kodu ve alan adı; bundan böyle toplu şekilde “Bilgiler” olarak anılacaktır) aksi
belirtilmemiş ise Hizmet Sağlayıcının fikri mülkiyetidir ve telif hakkı, patent ve ticari marka şeklinde
koruma altına alınmış veya içerik sahibinden kullanım izni alınmıştır. İnternet adresinde yer alan
Bilgilerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, yeniden yazılması, yeniden yayımlanması, sunulması,
kamu kullanımına açılması, dağıtımı veya ticari amaçla kullanılması yalnızca Hizmet Sağlayıcıdan
önceden yazılı izin alınması ile mümkündür.
Bireysel kullanıcılar internet adresinde yer alan içeriği Hizmet Sağlayıcının önceden yazılı onayı
olmaksızın yalnızca kişisel kullanımları için kullanabilir, depolayabilir, yazdırabilir veya kişisel cihazları
aracılığıyla çoğaltabilir.
SORUMLULUK SINIRLAMASI
İnternetin açık bir ağ olduğu göz önüne alınacak olursa, Hizmet Sağlayıcı elektronik formatta iletilen
herhangi bir mesaj veya bilginin yok olması, gecikmeye maruz kalması veya başkaca şekilde
gönderilememesinden sorumlu değildir.
Hizmet Sağlayıcı internet adresindeki hatalardan veya internet adresinin kullanılamama
durumundan, sistem hatasından, düzgün çalışmamasından ve arızadan kaynaklanacak hiçbir
zarardan sorumlu değildir.
Hizmet Sağlayıcı cihazınızın yetersiz korunmasından kaynaklanacak hiçbir kötü yazılım veya virüs
saldırısından ya da virüs, veri hırsızlığı, veri kaybı veya veri değiştirilmesinden sorumlu değildir.

Hizmet Sağlayıcı, tarafınızca sağlanan bilgilerin kural dışı veya yanlış olmasından kaynaklanacak hiçbir
zarardan sorumlu değildir.
Yasalar izin verdiği ölçüde, Hizmet Sağlayıcı internet adresinin doğrudan veya dolaylı kullanımından
kaynaklanan hiçbir zarar, kayıp ve arızadan sorumlu değildir.
İBRAZ EDİLEN BİLGİLER
İnternet adresi aracılığıyla gönüllü olarak bilgi vermeniz durumunda, veri göndererek Hizmet
Sağlayıcının herhangi ek bir işleme gerek kalmaksızın bu verileri kullanmak üzere elde etmesine ve
Gizlilik Politikası doğrultusunda kendi takdirimize bağlı olarak kullanılmasına imkan tanımaktasınız.
Ayrıca, bu verilerin verilmesi ile ibraz edilen materyalin herhangi başka bir kişinin haklarını ihlal
etmediğini de beyan etmiş bulunmaktasınız. Sizden doğru ve uygun verileri vermeniz talep
edilmektedir.

Hizmet Sağlayıcı gönderilmiş bir bilgiyi doğrulamamakta ve bu nedenle de verilen bilgilerin doğruluğu
konusunda hiçbir sorumluluk almamaktadır. Hizmet Sağlayıcı yegane takdir yetkisi kendisinde olmak
üzere ve önceden ihbarda bulunmaksızın internet adresinde yer alan her türlü bilgiyi dilediği vakit
değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar.

