VISIONLINK® VARLIK YÖNETIM SERVISI
Yasal Uyarı
VisionLink® varlık yönetim servisi, VirtualSite Solutions LLC (“VSS”) tarafından üretilmiş ve Trimble Inc. (“Trimble”) tarafından
bu Web sitesi aracılığıyla dağıtılan ve barındırılan uygulama bazlı bir servistir.
Genel Uyarı. Metinler, grafikler, logolar, görüntüler, bağlantılar ve yazılım dahil bu Web sitesinde yer alan tüm içerik ve bilgiler,
PAZARLANABİLİRLİĞE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA VEYA İHLAL ETMEMEYE DAİR ZIMNİ GARANTİLER DAHİL
OLMAK ÜZERE VE BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ VERMEKSİZİN
SATICILARA VE SON KULLANICI MÜŞTERİLERE VISIONLINK VARLIK YÖNETİM SERVİSİ İLE İLGİLİ YALNIZCA KOLAYLIK
SAĞLAMAK AMACIYLA "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR. Ne VSS ne de Trimble bu bilgilerin ya da sitenin diğer içeriğinin
doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmediği gibi bu bilgi veya içeriğin güncel olduğunu, bu Web sitesinin belirli bir
zaman veya mekanda kullanılabilir olduğunu, her türlü hata veya arızanın düzeltileceğini veya virüs ya da diğer zararlı bileşenler
içermediğini de garanti etmez. Bu Web sitesini kullanmanın riskleri yalnızca size aittir. VSS ve Trimble bildirimde bulunmaksızın
dilediği zaman içerik ve bilgileri değiştirebilir veya bahsedilen ürün veya servislerde değişiklik yapabilir. VSS veya Trimble'ın
sunduğu ürünler dışında bahsi geçen ürün ve servisler yalnızca bilgi amaçlıdır ve bir onay teşkil etmediği gibi bir tavsiye
mahiyetinde değildir.
Kullanıcı Bildirimleri. Yorumlarınızı, sorularınızı, önerilerinizi, fikirlerinizi veya bu Web sitesi veya bu Web sitesi aracılığıyla
sağlanan ürünler ve servisler ile ilgili yorum, soru, öneri ve fikirlerinizi VSS veya Trimble'a doğrudan iletmeyi tercih ettiğiniz
takdirde, bu bilgilerin gizli olarak değerlendirilmeyeceğini, ne VSS'nin ne de Trimble'ın sizin bildirimlerinize yanıt verme
yükümlülüğü olmadığını ve hiçbir kısıtlama olmaksızın (bu bilgileri içeren ürünleri ve servisleri geliştirmek, üretmek ve
pazarlamak amacı dahil olmak üzere) size ya da üçüncü taraflara ödeme yapma ya da başka tazminat ödeme sorumluluğu
olmaksızın bu bilgileri kopyalama, kullanma, diğer şahıslara açıklama ve dağıtma özgürlüğüne sahip olacağını kabul etmiş
sayılırsınız.
Gizlilik. Trimble’ın genel veri gizliliği uygulamalarını anlamak için, bu Sitenin ana sayfasından dilediğiniz zaman erişebileceğiniz
Gizlilik Beyanı'nı inceleyebilirsiniz. VisionLink varlık yönetim servisini kullanmanız esnasında açık şekilde uygulanan ilave gizlilik
ve kullanıcı veri koşulları bu Sitenin ana sayfasından dilediğiniz zaman erişebileceğiniz VisionLink Servis Kullanım Şartları ve
Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'nda belirtilmektedir.
Resmi Dil. Bu uyarının resmi dili İngilizce'dir. Yorumlama amacıyla veya bu uyarının İngilizcesi ile diğer dillerdeki versiyonları
arasında çelişki olması durumunda, İngilizce dilindeki versiyonu geçerli olacaktır.
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