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Genel antlaşma şartları 01.01.2011 den itibaren geçerlidir
Bu antlaşma şartları sözleşmenin bir parçasıdır. Bu şartlar üzerinde yapılacak
değişiklikler Mepmedya ve müşteri arasında yazılı olarak
netleştirilmelidir. Mepmedya aksi yönde bir karar bildirmedikçe Müşterinin
koyacağı şartlar geçerli değildir. Antlaşma şartlarımız, tekliflerimiz, fiyatlarımız ve
diğeri koşullar sadece ticari firmalar için geçerlidir.

Telif, kullanım ve çoğaltım hakları
Yazılımlar, Haritalar, Veriler ve bunlara ait belgelerin telif hakları yasal olarak
korunmuştur. Yazılımlarımız ve dijital ürünlerimizi satın alan müşteri esasında bu
ürünlerin sahibi olmaz sadece ona teslim edilen ürün ve verilerin devredilemez
kullanım hakkını elde eder. Bu sebeple telif hakları ve olası doğabilecek paten hakları
kullanım haklarının dışında kalır. Bu kullanım hakkı, sözleşmede belirtilen sürenin
sonunda iptal edilir. Müşterinin firmasının ya da kurumunun kapanması durumunda
bu kullanım hakkı yine otomatik olarak iptal edilir. Ürünlerimizi alan müşteri antlaşma
sona erdiğinde firmamıza ait her türlü programı silmek ve her türlü kopyasını,
yedekleme dosyalarını yok etmekle yükümlüdür.
Tüm verilerin ve yazılımın hediye edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, satılması,
dağıtılması, başkasına lisanslanması ya da 3.kişilere kullanım imkânı sağlayacak
ortamların yaratılması yasaktır. Mepmedya tarafından broşürlerde, listelerde
tekliflerde verilen fiyatlar sadece (aksi bir durum söz konusu olmadıkça) her firma
içindeki bir kullanıcı için geçerlidir. Çoklu kullanım şartları ve lisansları (ağ lisansı,
firma lisansı, İntra ve İnternet lisansları) Mepmedya tarafından başka koşullar
altında sunulmaktadır veya firmanıza özel şartlar belirlenebilir.

Ürünlerimizin kullanımıyla ortaya çıkan çalışmalar (özellikle harita, grafik ve tablolar)
kullanım hakkına sahip Firma veya kurum içinde istenildiği, gibi sınırsızca
kullanılabilir. Firma haricinde yapılacak yayınlarda eğer kopya adedi 10’u geçiyorsa
veya bu yayın internetten yayınlanacaksa bunun için çoğaltım izni gerekmektedir.
Aksi tüm davranışlar yasaktır. Ücretsiz yayınlar, bilimsel çalışmalar ve araştırma
merkezleri ve topluma açık kurumlar için, talep geldiği takdirde özel şartlarımız
mevcuttur.
Teslimat ve kurulum
Mepmedya, Lutum+Tappert yazılımlarını açıldıktan sonra istenen programa götüren amaç
koduyla teslim eder. Dijital haritalar ve diğer verilerin nasıl teslim edildiği internet
sayfamızda, broşürlerimizde ve tekliflerimizde belirtilmiştir. Belirtilmemiş teslimat
tarzları ya mevcut değildir ya da istek üzerine gerçekleştirilmektedir. Yazılımın
kurulumunu müşteri üstlenir. Programın kullanımına dair tavsiyeler ve benzeri
yardımcı araçlar fiyata dâhil değildir.
Ödeme
Üzerinde anlaşmaya varılan kullanma ücreti ürün tesliminde hemen tam
olarak ödenmek zorundadır. Bu fiyatlar önceden fatura edilir ve
ödendikten sonra kullanım hakkı doğar.

Garanti
Mepmedya teslim ettiği ürünlerin amaçlanan kullanımı engelleyecek veya ürünün
değerini azaltacak hiçbir hataya sahip olmadığını garanti eder. Lutum+Tappert
hasarlı yazilimlari ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmekle yükümlüdür.
Elektronik ortamda yapılan teslimatlarda (email veya download) doğabilecek
hatalarda Lutum+Tappert hemen ücretsiz olarak yeni bir teslimat yapmakla yükümlüdür.

Başka kurumlar tarafından hazırlanan dijital haritalardaki veriler bu garantinin dışındadır.
Programların kullanımından ya da hatalı kullanımından oluşabilecek zarardan veya kazanç
kaybından Mepmedya sorumlu değildir.

Marka hakkı ve tazminat
Mepmedya ve Lutum+Tappert yazılımlarının ve haritalarının ve tüm verilerinin telif hakları
yönünden yasal olarak korunduğunun altını bir kez daha çizer. Haksız rekabetten korunmak
amacıyla ürünün üzerindeki mülkiyet hakkının Mepmedya ve Lutum+Tappert ‘e ait olduğunu
bir kez daha israrla vurguluyoruz. Antlasmada belirtilen sartlarin haricindeki bir kullanimdan

doğacak durumda Mepmedya ve Lutum+Tappert her türlü tazminat hakkını kullanacaktır. Bu
durumda ortaya çıkacak anlaşmazlıklari Alman ve Turk hukukuna göre, Bonn ve Istanbul
Kadikoydaki mahkemelerde çözülecektir.

