HÜKÜM VE ŞARTLAR
(en son 4 Nisan 2012 tarihinde güncellenmiştir)
1.

Genel Bilgiler

1.1
Bizim Hakkımızda ve Web Sitesi Hakkında Bilgi: RedBull.com web sitesi, size, interaktif
çevrim içi web siteleri, uygulamalar ve hizmetlerine erişim olanağı sağlamaktadır. Web Sitesi, Red
Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Avusturya (bundan sonra, “Biz”, “Bizim”, “Bize”
veya “Red Bull” olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir. Bu Hüküm ve Şartlar, Kullanıcıların
erişimine sunmakta olduğumuz veya Kullanıcıların, Bizim hizmetimiz vasıtasıyla, kullanıma
sunmalarına izin verdiğimiz Web Sitesi ve onun Hizmetleri ve İçeriği konusunda geçerli kuralları
oluşturmaktadır (burada “Siz”, “Sizin”, “Size” veya “Kullanıcı” olarak anılmaktadır). Bu Hüküm ve
Şartları; diğer hususların yanı sıra, Size karşı Bizim sahip olduğumuz sorumluluğu açığa kavuşturuyor
olmaları bakımından ve Sizin ile Bizim aramızdaki anlaşmayı düzenliyor olmaları bakımından,
dikkatli bir şekilde okumalısınız. Bu Hüküm ve Şartları kabul etmiyor iseniz, Web Sitesini, İçeriği
veya Hizmetleri kullanmamalısınız.
1.2
Şartların Kabulü: RedBull.com’u kullanmak ve herhangi bir Hizmet veya İçeriğe göz atmak
suretiyle, aşağıdaki Genel Hüküm ve Şartların Sizin üzerinizde bağlayıcı olmasını kabul edersiniz.
Buna ek olarak, bazı ilave kurallar, Veri Koruma ve Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası gibi,
münferit Hizmetlere özel olup söz konusu kurallar, Web Sitesi üzerinde yayınlanacak ve Hüküm ve
Şartlara dâhil edilmiş addedilecektir (bu Hüküm ve Şartlarda atıflar ve bağlantılar yoluyla dâhil edilen
diğer listeler, ekler veya ilaveler ile birlikte, burada, “Şartlar” olarak anılacaktır).
1.3
Şartlarımıza İlişkin Değişiklikler: Zaman zaman Şartları gözden geçirme ve revize etme
hakkını saklı tutarız. Söz konusu değişiklikler konusunda zamanında bilgilendirileceksiniz ve Sizden
yasal süre içinde yazılı bir itiraz teslim almadığımız takdirde veya Bizim, revize Şartları yayınlamamız
sonrasında, Siz, Web Sitesini, Hizmetleri veya İçeriği kullandığınız takdirde, söz konusu
değişiklikleri, kabul etmiş addedileceksiniz. Bu nedenle, Sizin üzerinizde bağlayıcı olduklarından,
mevcut Şartları zaman zaman gözden geçirmelisiniz.
1.4
Web Sitesinin İyileştirilmesi: Sizi; Hizmetler, Web Sitesi ve İçeriğin kalitesi ve tercihleri
konusunda geri bildirim sağlamanız konusunda teşvik etmekteyiz. Bir şikâyetiniz olduğu takdirde
veya bu Şartların bir kullanıcı veya sair bir üçüncü şahıs tarafından ihlal ediliyor olduğunu biliyor
olduğunuz takdirde, lütfen Bizimle temasa geçiniz. Bunu, Info@redbull.com adresinden Bize e-posta
göndermek suretiyle yapabilirsiniz.
1.5
Tanımlanan Şartlar: Bu Şartlar’da büyük harfle belirtilen kelimeler aşağıdaki anlamlara
sahip olacaktır:
“İçerik”, özellikle, metinler, veriler, sanat çalışmaları, grafikler, fotoğraflar, baskılar, kamera
görüntüleri, yazılımlar, sesler, müzikler, kayıtlar, videolar ve diğer hareketli ve hareketsiz resimler ve
materyaller olmak üzere, Bizim tarafımızdan yaratılan veya katkıda bulunulan ve Web Sitesi üzerinde
veya Web Sitesi aracılığıyla yayınlama, indirme, elektronik veri halinde veya diğer herhangi bir
formda temin edilen her türlü bilgi, materyal ve medya anlamına gelecektir;
“FMH”, sınırlama olmaksızın, telif hakları, manevi haklar, tescilli tasarımlar, patentler, ticaret
markaları, hizmet markaları, markalar, tasarım hakları (tescil edilmiş olsun veya olmasın), yarı iletken
hakları, veri tabanı hakları, ticari sırlar, güven hakları ve tüm diğer benzer hakları (yukarıdaki
haklardan herhangi birinin tesciline ilişkin başvurular dâhil) da içeren fikri mülkiyet hakları ve

dünyanın herhangi bir kısmında bunlarla ilişkili diğer her türlü yenileme ve süre uzatımları anlamına
gelecektir;
“Hizmetler”, Web Sitesi aracılığıyla Sizin kullanımınıza sunulmakta olan erişim, yazılımlar, gereçler,
bilgisayar programları (parçacıklar) ve İçerik gibi hizmetler anlamına gelecektir;
“Web Sitesi”, www.RedBull.com anlamına gelecektir.
2.

Telif hakları, ticaret markaları ve diğer fikri mülkiyet hakları

Kullanıcılar tarafından sağlanan İçerik ve Hizmetler de dâhil olmak üzere (diğer bir ifade ile, tüm
metinler, logolar, ticaret markaları, grafikler, sanat çalışmaları, sesler, müzik ve yazılımlar (Erişim
Yazılımı dâhil)), Web Sitesinin içerdiği tüm İçerik ve Hizmetler, telif hakları, manevi haklar, tescilli
tasarımlar, patentler, ticaret markaları, hizmet markaları, markalar, tasarım hakları, yarı iletken hakları,
veri tabanı hakları, ticari sırlar, güven hakları ve diğer benzer haklar (“FMH”) ile korunmaktadır. Web
Sitesi ve onun içerdiği İçerik veya Hizmetlere ilişkin tüm FMH, ya Bizim mülkiyetimiz altındadır ya
da bunlar konusunda Bize lisans verilmiştir. Tüm haklar, Bizim tarafımızdan saklı tutulmaktadır veya
bir üçüncü şahıs tarafından sağlanmış oldukları durumlarda, söz konusu üçüncü şahıs tarafından saklı
tutulmaktadır (ve söz konusu İçerik veya Hizmetin, hukuki koruma altında olduğu veya tescil edilmiş
olduğu açıkça belirtilmemiş olsa bile, bu durum, söz konusu İçerik veya Hizmet ile ilişkili olarak
geçerli fikri mülkiyet haklarından, tamamen veya kısmen, Bizim tarafımızdan feragat edilmiş olduğu
anlamına gelmemektedir). Söz konusu ticaret markası, unvan veya logonun, hukuki koruma altında
olduğu veya tescil edilmiş olduğu açıkça belirtilmemiş olsa bile, bu durum, söz konusu ticaret
markası, unvan veya logo ile ilişkili olarak geçerli FMH’den Bizim tarafımızdan feragat edilmiş
olduğu anlamına gelmemektedir. Herhangi bir İçeriği, materyali veya bunların parçasını/parçalarını,
Bizim önceden alınmış açık yazılı onayımız olmaksızın çoğaltamazsınız, kopyalayamazsınız,
yayınlayamazsınız, yeniden yayınlayamazsınız, kaydedemez, iletemez veya redakte edemezsiniz veya
Bizim FMH’mizi veya Bize lisansı verilmiş herhangi bir FMH’yi veya bir üçüncü şahsa ait herhangi
bir FMH’yi ihlal eden herhangi bir işlem yapamazsınız veya yapma girişiminde bulunamazsınız. Aynı
husus, FMH kanunları kapsamında korunmuyor olsa bile, Web Sitesi, içerdiği herhangi bir İçerik
veya Hizmetin dayalı olduğu fikirler ve kavramlar için de geçerlidir. İçerik, Hizmetler veya bunların
herhangi bir kısmının çoğaltılması, Bizim tarafımızdan açıkça kabul edilmiş olmalıdır ve Kullanıcı
tarafından Bizim telif hakkı işaretimiz ile aşağıdaki şekilde, açıkça işaretlenmelidir:
© Red Bull GmbH.
3.

Kullanıcı Kaydı

3.1
Kayıt ve Hesap. Haber bülteni hizmeti gibi, hizmetlerin bazı özelliklerine erişmek veya
bunları kullanmak için, kayıtlı bir Kullanıcı olmanız gerekebilir. Kaydolmak için, 16 yaş veya
üzerinde olmanız gerekmektedir. Bizim Kayıt Formumuzu kullanarak kaydolabilirsiniz. Yalnızca (a)
Bizim Şartlarımızı kabul ettiğiniz takdirde; (b) Bize, kayıt için tam ve doğru bilgileri temin etmiş
olduğunuz takdirde; ve (c) Bizim Kayıt formumuzu doldurmak suretiyle kaydoluyorsanız, e-posta
yoluyla, Bizden, Web Sitesi için, Sizin Kullanıcı Adınız ve Şifrenizi içeren bir kayıt teyidi teslim
almış olduğunuz takdirde (“Hesap”) kaydolabilirsiniz. Web Sitesinde yalnızca bir Hesap kaydı
oluşturabilirsiniz. Örneğin, kendi münhasır takdirimize bağlı olarak, bazı Kullanıcı grupları arasında
farklı erişim düzeyleri tesis etmek suretiyle, bazı İçerik veya Hizmetlere erişim, bazı Kullanıcılar için
yetkilendirilip bazıları için yetkilendirilmeyebilir.

3.2
Kullanıcı adı ve Şifre: Bize kaydolmak suretiyle, Sizin Hesabınız için vermiş olduğunuz
bilgilerin (kayıt sürecinin parçası olarak veya sair şekilde, Sizin, zaman zaman, Bize sunabileceğiniz
diğer bilgiler ile birlikte) tam, doğru ve gerçeğe uygun olduğunu ve herhangi bir şekilde yanıltıcı
olmadığını tekeffül edersiniz. Bilgilerin güncel kalmasını sağlamak için söz konusu bilgilerdeki
değişiklikleri Bize bildirmekten sorumlusunuz. Kullanıcı adı ve Şifre detaylarınızı, her zaman güvenli
bir şekilde saklamalısınız. Sizin tarafınızdan zımnen veya sarih bir şekilde yetkilendirilmiş olsun veya
olmasın, Sizin hesabınız üzerinde gerçekleşen tüm aktiviteden Siz sorumlusunuz. Hesabınız
üzerindeki yetkisiz her türlü kullanımı derhal Bize bildirmelisiniz. Sizin hesabınızı bir başkasının
kullanması nedeniyle Bizim veya Web Sitesinin bir başka Kullanıcısının veya Web Sitesinin bir
ziyaretçisinin maruz kaldığı kayıplardan sorumlu olabilirsiniz. Başka birisine ait bir Hesabı
kullanmamalısınız. Sizin, bu yükümlülüklere uymamanız nedeniyle oluşabilecek kayıp veya
zararlardan Biz sorumlu olmayacağız. Size danışmaksızın Sizin Kullanıcı Adınızı değiştirmeyeceğiz.
Kullanıcı Adınızın Web Sitesi üzerinde görüntülenebileceğini lütfen not ediniz (örneğin, geri
bildiriminiz, yorumunuz veya içeriğiniz ile birlikte).
4.

Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

4.1
“Kişisel Kullanım” Konusundaki Haklarınız: Size ve diğer Kullanıcılara, Web Sitesine
erişme ve zaman zaman kullanıma sunulabileceği üzere, Hizmetleri ve İçeriği kullanma hakkını
tanımaktayız. Teknik olarak izin veriliyor olduğunda, ticari olmayan amaçlar için görüntüleme,
kopyalama ve paylaşma şeklinde olmak üzere, Web Sitesinden, İçeriği indirebilir veya kopyalayabilir
veya Hizmetleri alabilirsiniz (bundan sonra “Kişisel Kullanım”). Özellikle, üçüncü şahısların menfaati,
aktiviteleri, hizmetleri veya ürünleri için veya Sizin kendi menfaatiniz, aktiviteleriniz, hizmetleriniz
veya ürünleriniz için olmak üzere, İçerik veya Hizmetlerin başka her türlü kullanımı kesinlikle
yasaktır.
4.2
Sizin yükümlülükleriniz: Web Sitesi, İçerik ve Hizmetler ile bağlantılı olarak Sizin
yükümlülüklerinizin aşağıdakileri içerdiğini kabul edersiniz:
(i) Web Sitesinin herhangi bir kısmını veya herhangi bir İçerik veya Hizmeti, bu Şartlarda açıkça
belirtilen durumlar veya Bizim tarafımızdan yazılı olarak aksi kararlaştırılan durumlar hariç olmak
üzere, yayınlama veya dağıtım amaçları için, başka herhangi bir bilgisayara, sunucuya, Web Sitesine
veya sair bir mecraya kopyalamamalı, çoğaltmamalı, yeniden yayınlamamalı, aleni olarak
görüntülememeli, çevirmemeli, sunmamalı, iletmemeli, yüklememeli veya herhangi bir şekilde
dağıtmamalısınız (“ikizleme” dâhil);
(ii) İçerik veya Hizmetleri, bu Şartlarda açıkça düzenlenen durumlar veya Bizim tarafımızdan önceden
yazılı olarak aksi kararlaştırılan durumlar hariç olmak üzere, sınırlama olmaksızın, Web Sitesine,
Hizmetlere veya İçeriğe erişimin satılması da dâhil, ticari kullanım amaçları için kullanmamalısınız;
(iii) İçerik veya Hizmetlerin herhangi bir kısmını, Bizim, önceden alınmış yazılı onayımız olmaksızın
değiştirmemeli, tadil etmemeli veya uyarlamamalısınız (her biri, bir “Adaptasyon”). Herhangi bir
Adaptasyona izin vermemiz durumunda, bu konuda talepte bulunmak suretiyle, Bizim tarafımızdan
sağlanmış olsun veya olmasın, herhangi bir Adaptasyon ve tüm materyallerden ve bunların tüm
parçalarından – özellikle de, herhangi bir derleme, kesit veya alıntı olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı
olmaksızın) – ve İçerik, Hizmetler veya Adaptasyon uyarınca veya bunlar ile ilişkili olarak, Siz ve
Sizin bağlı kuruluşlarınız, çalışanlarınız, alt lisans alanlarınız, yüklenicileriniz veya diğer bir kişi veya
kuruluş tarafından oluşturulan tüm diğer materyallerden faydalanma konusunda, ücretsiz olarak ve
oluşturulması üzerine bilinen veya henüz bilinmeyen herhangi bir kullanım türüne ilişkin olarak, gayri

kabili rücu, dünya çapında geçerli, daimi, münhasır olmayan, devredilebilir, tamamen ödenmiş ve
sınırsız haklar elde edecek olduğumuzu kabul edersiniz;
(iv) Web Sitesi üzerinde, değişiklik yapmamalı, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik,
parçalara ayırma işlemleri gerçekleştirmemeli veya herhangi bir yazılıma dayalı olarak türev
çalışmalar yaratmamalısınız;
(v) Web Sitesi veya herhangi bir kısmını (güvenlik ile ilişkili özellikleri veya Web Sitesi üzerinde
gerçekleştirilen işlemler dâhil) engellememeli, hizmet dışı bırakmamalı, bunlara müdahale etmemeli
veya müdahale etme girişiminde bulunmamalısınız veya herhangi bir İçerik veya Hizmeti, Web Sitesi
kapsamında istenerek sunulmakta olan yöntemler dışında herhangi bir yöntemle, elde etmek veya elde
etme girişiminde bulunmak için, herhangi bir şekilde, Web Sitesinin navigasyonel yapısının kopyasını
çıkartmamalı veya navigasyonel yapısını çeşitli yollarla atlatmamalısınız;
(vi) Bizim üzerimize, Bizim bağlı kuruluşlarımızın üzerine veya Bizim aktivitelerimiz, faaliyetlerimiz
veya markalarımız veya onların aktiviteleri, faaliyetleri veya markaları hakkında olumsuz bir izlenim
yaratmamalısınız. Özellikle de, herhangi bir İçeriği: (a) yasa dışı ürünler, içerik, hizmetler veya
materyaller; (b) müstehcenlik, pornografi veya benzer şekilde yetişkin temalı materyal ile ilgili veya
ilişkili olarak; (c) kazalar, saldırılar, felâketler veya isyanlar hakkındaki haberler; ve/veya (d) rakip
ürünler (özellikle de, kafein, taurin veya guarana içeren içecekler) ile bağlantılı olarak kullanmaktan
kaçınacaksınız.
(vii) Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri, yasadışı herhangi bir amaçla veya herhangi bir yasa dışı
materyalin yayınlanması, herhangi bir yasa dışı materyale bağlantıya yer verilmesi, herhangi bir yasa
dışı materyalin (söz konusu terimler, sınırlama olmaksızın, korsan yazılımlar veya müstehcen,
tehditkâr, kötü niyetli, aldatıcı, zararlı, küfürlü, karalayıcı, göz korkutucu, din, cinsiyet, cinsel eğilim,
ırk, etnisite, yaş veya engellilik durumuna dayalı olarak ayrımcılık yapan materyalleri içermekte olup
bunlarla sınırlı değildir) veya Bizim haklarımızı ve/veya herhangi bir üçüncü şahsın haklarını
(sınırlama olmaksızın, FMH dâhil) ihlal eden veya herhangi bir suç faaliyetini teşvik eden veya
herhangi bir suç faaliyetine neden olan veya herhangi bir virüs, truva atı veya diğer zararlı kod veya
komut dizilerini içeren herhangi bir materyalin dağıtılması veya görüntülenmesi için
kullanmamalısınız;
(viii) Web Sitesinin, İçeriğin ve Hizmetlerin kullanılması sırasında geçerli tüm kanun ve
yönetmeliklere uyacaksınız ve Bizim, Bizim bağlı kuruluşlarımızın, diğer herhangi bir Kullanıcının
veya diğer üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemeyi kabul edersiniz.
(ix) Web Sitesi, İçerik veya Hizmetler konusunda geçerli olabilecek her türlü veri hacmi sınırına
uyacaksınız.
4.3
Reklâm yapmama: Web Sitesi, İçerik veya Hizmetleri, bu şartlarda açıkça belirtilen durumlar
veya Bizim tarafımızdan yazılı olarak aksi kararlaştırılan durumlar hariç olmak üzere, reklâm yapma
amacı ile veya ticari faaliyetler, hizmetler veya ürünler ile bağlantılı olarak bilgi görüntüleme amacı ile
kullanma iznine sahip değilsiniz.
4.4
Temlik: Bu Şartlar ve bu Şartlar tahtında verilmekte olan haklar ve lisanslar, Sizin
tarafınızdan, Bizim önceden alınmış, açık yazılı onayımız olmaksızın devir veya temlik edilemez.
Sizin, herhangi bir hak, yükümlülük veya görevi devir veya temlik etmeniz halinde, (i) bu Şartlar
tahtındaki haklar veya yükümlülüklerin herhangi bir temlikinin, bu Şartların her bir ve herhangi bir
hükmüne aykırı veya bunlar ile uyumsuz olmadığını; ve (ii) Bize karşı her bir yükümlülük ve görevin,

usulüne uygun şekilde her bir temlik alan üzerine yüklendiğini ve her bir temlik alan tarafından
bunlara tamamen uyulduğunu taahhüt, beyan ve tekeffül edersiniz. Bir temlikten sonra bile, bu Şartlar
tahtında Bize karşı sahip olduğunuz yükümlülükler ve görevlerden kurtulmayacaksınız. Bizim hak
veya yükümlülüklerimizin bir temliki, kendi münhasır takdirimize bağlı olarak Bizim tarafımızdan
gerçekleştirilebilir.
4.5
Hizmete İlişkin Değişiklikler: Web Sitesi, Hizmetimiz veya İçeriği, zaman zaman, Size
önceden bildirimde bulunmaksızın, gözden geçirme, revize etme, değiştirme, iyileştirme veya sona
erdirme hakkını saklı tutarız. İçerik ile ilişkili ve teknik nitelikteki söz konusu incelemeler ve bunlarla
ilgili bakım çalışmaları, sınırlama olmaksızın, Web Sitesi vasıtasıyla kullanıma sunulan ilgili alanların
kapsamının genişletilmesi veya tadilini ve Hizmetler veya İçeriği oluşturan teknik formatların
adaptasyonunu içerebilir. Web Sitesi ve içerdiği Hizmetler veya İçeriğe erişim, bu nedenle, geçici
veya daimi olarak ve sistem arızası, bakım, inceleme veya tamir durumunda veya Bizim makul
kontrolümüz dışındaki sebeplerle, bildirimde bulunulmaksızın askıya alınabilir. Herhangi bir nedenle,
Web Sitesi, herhangi bir İçerik veya Hizmetin kullanım dışı olması durumunda, sorumlu olmayacağız.
Web Sitesi, içerdiği İçerik veya Hizmetlerin teminini, herhangi bir zamanda, durdurabileceğimizi
kabul edersiniz. Herhangi bir durumda, bakım veya destek hizmetleri temin etmek zorunda
olmayacağız.
5.

Kullanıcı İçeriği

5.1
Şu anda veya gelecekte, Kullanıcıların, mesajlar, metin, çizim, veri, dosya, resim, grafik,
fotoğraf, yorum, ses, müzik, video, bilgi, içerik ve/veya diğer materyalleri (“Kullanıcı İçeriği”), bizim
Hizmetlerimiz vasıtasıyla, yayınlamalarına, yüklemelerine veya sair şekilde bizim Hizmetlerimiz
vasıtasıyla kullanıma sunmalarına (birlikte, “sunma”) izin veriyor olabiliriz. Bu Şartlar kapsamında
tanımakta olduğunuz haklar ve lisansa tabi olmak kaydıyla, sizin Kullanıcı İçeriğinize ilişkin tüm hak,
mülkiyet ve menfaati saklı tutarsınız. Bizim Hizmetlerimiz vasıtasıyla yayınlanmamış olsa bile,
Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak herhangi bir gizlilik garantisi vermemekteyiz. Sizin Kullanıcı
İçeriğinize ilişkin olarak Sizin sahip olabileceğiniz her türlü fikri mülkiyet hakkını izlemek ve
korumak tamamen Sizin sorumluluğundadır ve bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul
etmemekteyiz.
5.2
Sizin sunmuş olduğunuz Kullanıcı İçeriğinden tamamen sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.
Kullanıcı İçeriğine ilişkin tüm FMH’nin sahibi olduğunuzu ve Kullanıcı İçeriğinin: (i) reklâm,
sponsorluklar veya promosyonların satışını içermediğini; (ii) kamu politikasını ihlal etmediğini; (iii)
üçüncü şahısların haklarını, örneğin, şahsi hakları (özellikle bir kişinin kendi imajına ilişkin hakları),
ticaret markaları, patentler, telif hakları gibi FMH’yi veya kanun ile korunmakta olan diğer FMH’yi
ihlal etmediğini; veya (iv) hukuka aykırı materyal içermediğini veya yasadışı veya hukuka aykırı
faaliyetleri teşvik etmediğini beyan ve tekeffül edersiniz.
5.3
Gerekli tüm haklar, izinler, onaylar ve manevi hak feragatlerinin, herhangi bir katılımcı,
oyuncu, sunucu, katkı sahibi veya Kullanıcı İçeriğine veya bunlarla bağlantılı haklar, hizmetler veya
olanaklara dâhil olmuş olan sair herhangi bir kişiden usulüne uygun ve etkin bir şekilde elde edilmiş
olduğunu ve Sizin kendi münhasır takdirinize bağlı olarak ve bu Şartlarda düzenlendiği sürece, söz
konusu haklar üzerinde Sizin tasarrufta bulunmaya yetkili olduğunuzu beyan ve tekeffül edersiniz. Bir
Kullanıcı olarak, ayrıca, Kullanıcı İçeriğinin, bireylere veya kişi gruplarına karşı küçük düşürücü,
saldırgan, onur kırıcı, ırkçı veya taciz edici nitelikte olmadığını beyan edersiniz.
5.4
Web Sitesine herhangi bir Kullanıcı İçeriği sunmak suretiyle, Red Bull’a, onun ana
şirketlerine, iştiraklerine ve bağlı şirketlerine ve bunların ilgili temsilcileri, lisans alanları, halefleri ve

temlik alanlarının her birine, sınırlama olmaksızın, Bizim faaliyetimiz ve bağlı kuruluşlarımızın, lisans
alanlarımızın, temlik alanlarımızın, ana şirketlerimizin, iştiraklerimizin ve bunların ilişkili şirketlerinin
faaliyetlerinin amaçları ve Bizim reklamımızı ve Bizim ürün ve hizmetlerimizin reklamını yapma ve
Bizi ve Bizim ürün ve hizmetlerimizi tanıtma amacı ve Web Sitesi üzerinde kullanım amacı da dâhil
olmak üzere, herhangi bir amaçla, sizin İçeriğinizi, (şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek)
her türlü medya üzerinde, her türlü yöntemle, kullanması, çoğaltması, dağıtması, yayınlaması,
bunlardan türev çalışmalar hazırlaması, bunları görüntülemesi, sergilemesi, dijital hale getirmesi,
senkronize etmesi, görüntülemesi, bunların kopyasını çıkartması ve sair şekilde bunlardan
faydalanması konusunda, dünya çapında geçerli, sınırsız, münhasır olmayan, royalti ödemesiz, gayri
kabili rücu, devredilebilir ve daimi bir hak ve lisans (herhangi bir üçüncü şahsa alt lisans yoluyla
devretme hakkı dâhil) verirsiniz. Ancak; bu paragraf uyarınca içeriğin herhangi bir dağıtımının, Bizim
tarafımızdan yalnızca ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini kabul ederiz. Bu paragraf uyarınca herhangi
bir ücret veya ilave bedel elde etme hakkına sahip olmadığınızı kabul edersiniz.
5.5
Sınırlama olmaksızın, adınız, imajınız, sesiniz, biyografiniz, tasviriniz ve coğrafi konumunuz
da dâhil olmak üzere, Sizin biyografik bilgilerinizi, İçeriğin Web Sitesi üzerinde yayınlanması,
basılması, çevrim içi veya sair şekilde kullanılması veya yayınlanması veya yukarıdaki paragraf 5.4’te
düzenlenen sair işlemler ile bağlantılı olarak kullanmamız konusunda Bize hak tanımaktasınız (ancak
böyle bir yükümlülük yüklememektesiniz). Ayrıca, başka Kullanıcılara, sizin Kullanıcı İçeriğinize
erişmeleri ve sizin Kullanıcı İçeriğinizi, bizim Hizmetlerimizin işlevselliği ve bu Kullanım Şartlarının
izin verdiği üzere, kişisel amaçlar için ve ticari olmayan kullanım amaçları için kullanmaları,
çoğaltmaları, dağıtmaları, bunlara dayalı olarak türev çalışmalar yaratmaları, sizin Kullanıcı İçeriğinizi
alenen görüntülemeleri, alenen oynatmaları, iletmeleri ve yayınlamaları konusunda izin vermektesiniz.
Yukarıdakilere bakılmaksızın, Kullanıcı İçeriği ile ilişkili olarak, herhangi bir ülkede, şu anda sahip
olduğunuz veya gelecekte sahip olabileceğiniz “manevi haklar”a ilişkin her türlü talepten feragat
edersiniz.
5.6
(i) Bizim hakkımızda, bağlı kuruluşlarımız hakkında veya Bizim faaliyetlerimiz, aktivitelerimiz veya
markalarımız veya onların faaliyetleri, aktiviteleri veya markaları hakkında olumsuz bir izlenim
yaratan herhangi bir Kullanıcı İçeriği sunmayacağınızı beyan, tekeffül ve taahhüt edersiniz. Özellikle
de, (a) yasa dışı ürünler, içerik, hizmetler veya materyaller; (c) kazalar, saldırılar, felâketler veya
isyanlar ile ilgili haberler; ve/veya (d) rakip ürünler (özellikle kafein, taurin veya guarana içeren
içecekler) ile bağlantılı olarak herhangi bir İçerik kullanmaktan veya sunmaktan kaçınacaksınız;
(ii) bir başkasını taklit eden veya hukuka aykırı, tehditkâr, küfürlü, iftira içerikli, karalayıcı, kişisel
haklar veya reklam haklarını çiğneyici nitelikte, kaba, müstehcen, saygısız, pornografik veya sair
şekilde itiraza konu edilebilecek nitelikte veya sair şekilde geçerli herhangi bir kanunu ihlal eder
nitelikte olan;
(iii) suç oluşturacak, hukuki sorumluluğa yol açacak veya sair şekilde herhangi bir kanunu ihlal edecek
davranışları teşvik eden;
(iv) mal veya hizmetlerin reklâmı niteliğinde olan veya fon talebi niteliğinde olan;
(v) telefon numaraları, sosyal güvenlik numaraları, hesap numaraları, adresler veya işveren
referanslarını sergileyen mesajlar gibi, kişisel bilgiler içeren;
(vi) zarar veya yaralanmaya yol açabilecek bir formül, talimat veya tavsiye içeren; veya

(vii) virüs, Truva atı veya diğer zararlı kod veya komut dizilerini içeren
herhangi bir Kullanıcı İçeriği sunmayacağınızı beyan, tekeffül ve taahhüt edersiniz.
Ayrıca, Bizim kendi münhasır takdirimize bağlı olarak, başka herhangi bir Kullanıcının, bizim
Hizmetlerimizi kullanmasını veya bunlardan faydalanmasını kısıtlayan veya engelleyen herhangi bir
Kullanıcı davranışına izin verilmeyecektir.
5.7
Kullanıcı İçeriğini izleme hakkına sahibiz ancak böyle bir yükümlülüğe sahip değiliz. Kendi
münhasır takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir sebeple, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini redakte
etme, yayınlamayı reddetme, kaldırma veya bunlara erişimi engelleme hakkına sahibiz.
6.

Tazmin

Bizi, Bizim bağlı kuruluşlarımızı, yöneticilerimizi, direktörlerimizi, hissedarlarımızı, çalışanlarımızı
ve temsilcilerimizi: (i) sizin, bizim Hizmetlerimizi kullanmanız; (ii) sizin tarafınızdan veya sizin
Üyeliğiniz vasıtasıyla temin edilen Kullanıcı İçeriği; (iii) sizin tarafınızdan bu Kullanım Şartlarının
fiili veya iddia niteliğindeki herhangi bir ihlali; (iv) sizin bize yapmış olduğunuz herhangi bir beyan,
tekeffül veya taahhüdün fiili veya iddia niteliğindeki herhangi bir ihlali; veya (v) sizin davranışlarınız
ve eksiklikleriniz ile bağlantılı olarak Bizim maruz kalabileceğimiz her türlü sorumluluk, zarar, talep,
dava, masraf, istek veya maliyete (söz konusu talep veya zararlar ile ilişkili hukuki ücretler dâhil)
karşı, tam olarak tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz. Bu Şartlar kapsamındaki
yükümlülüklerinizin konusu olan herhangi bir talebe ilişkin savunma yapılması sürecinde bizimle tam
olarak işbirliği yapmayı kabul edersiniz.
7.

Haber Bülteni İçeriği

Sizin güncel bilgilere sahip olmanızı sağlamak üzere, Sizin Bize bu konuda onay vermiş olmanız
kaydıyla, Size, e-posta ve telefon yoluyla, Bizim İçeriklerimiz, Hizmetlerimiz, tekliflerimiz,
promosyonlarımız ve etkinliklerimiz ve Bizim bağlı kuruluşlarımızın ve ortaklarımızın İçerikleri,
Hizmetleri, teklifleri, promosyonları ve etkinlikleri hakkında haber bülteni ve diğer iletişimler
gönderebiliriz. Buna itiraz edebilir ve onayınızı herhangi bir zamanda info@redbull.com adresine eposta göndermek suretiyle iptal edebilirsiniz.
8.

Sorumluluk Reddi ve Sorumluluğa İlişkin Sınırlamalar

8.1
Web Sitesinin, Hizmetlerin, İçeriğin doğruluğu, kalitesi, işçiliği, zamanında olma özelliği
(teslim bakımından zamanında olması dâhil), işlerliği, ticarete elverişliliği, faydalanılabilirliği ve
tamlığı konusunda veya sınai veya fikri mülkiyet haklarının veya üçüncü şahısların diğer haklarının
ihlal edilmediği konusunda veya İçeriğin belirli bir amaca uygunluğu konusunda sarih veya zımni
herhangi türde bir beyan veya tekeffülde bulunmamaktayız (ve tüm beyan ve tekeffüller, geçerli
kanun tahtında izin verilen azami ölçüde, açık bir şekilde reddedilmektedir). Web Sitesi üzerinde veya
Web Sitesi vasıtasıyla sağlanan bilgiler, İçerik veya Hizmetlere dayalı veya bunlar ile ilişkili olarak
Sizin tarafınızdan alınan kararlar veya yapılan işlemler, münhasıran sizin takdirinize bağlıdır ve
riskleri münhasıran Size aittir. Web Sitesi üzerinde veya Web Sitesi vasıtasıyla görüntülenen veya
temin edilen her türlü işlem, aktivite ve/veya bilginin, eğitimli ve deneyimli profesyoneller tarafından
yürütüldüğünü ve Web Sitesi, İçerik veya Hizmetlerin kullanımı sırasında önlemleri almanın ve
sağduyulu olmanın Sizin kendi sorumluluğunuz olduğunu bilmelisiniz.
8.2
Web Sitesine, İçeriğe ve Hizmetlere, riskleri kendinize ait olmak kaydıyla ve “mevcut
durumuyla”, “sunulmakta olduğu haliyle” esasına dayalı olarak erişmekte olduğunuzu ve bunları bu

şekilde kullanmakta olduğunuzu ve herhangi bir İçerik, Hizmetteki veya kullanılabilirlik veya teslime
ilişkin hatalar veya eksikliklerden (sınırlama olmaksızın, kesinti, silme, çalışmada, iletimde, iletişim
hattındaki gecikme; hatalar, eksiklikler veya bilgisayar virüsleri, Truva atları veya diğer zararlı kodlar
veya komut dizilerinin neden oldukları da dâhil) Bizim sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz.
8.3
Web Sitesi, İçerik veya Hizmetlerin hatasız veya kesintisiz olacaklarını veya kusurların
düzeltileceğini garanti etmemekteyiz. Herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın, Web
Sitesini, İçerik veya Hizmetleri (veya bunların bir kısmını), herhangi bir nedenle, kaldırma veya rutin
veya rutin dışı bakım, hata düzeltme veya diğer değişiklikleri gerçekleştirmek için gerekli olabileceği
üzere, Web Sitesinin, İçerik veya Hizmetlerin (veya bunların bir kısmının) çalışmasını kesintiye
uğratma hakkını saklı tutarız.
8.4
Bazen, Bizim sahip olmadığımız kontrol etmediğimiz diğer Web Sitelerine köprüler ve/veya
reklâmlar yerleştirebiliriz. Bizim Web Sitemizden bağlantı sağlanan veya Bizim Web Sitemize
bağlantı sağlanan herhangi bir üçüncü şahıs Web Sitesi tarafından temin edilen veya bu tür bir web
Sitesinde yer alan herhangi bir materyal konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
Ayrıca, herhangi bir üçüncü şahsın Web Sitelerinden sorumlu değiliz ve bu tür Web Sitelerini, Siz,
riskleri tamamen kendinize ait olmak kaydıyla ziyaret edersiniz.
8.5
Aşağıdaki paragraf 8.7 ve 8.8’e tabi olmak kaydıyla, Bizim, Bizim çalışanlarımız,
direktörlerimiz, distribütörlerimiz, lisans verenlerimiz ve temsilcilerimizin ve Bizim bağlı
kuruluşlarımızın çalışanları, direktörleri, distribütörleri, lisans verenleri ve temsilcilerinin (i) iş, fırsat,
kullanım, kâr, beklenen kâr, sözleşme, gelir, şerefiye veya beklenen tasarruf kaybı nedeniyle veya (ii)
veri veya veri kullanımı kaybı nedeniyle sorumlu olmayacağımızı/sorumlu olmayacaklarını kabul
edersiniz (söz konusu sorumluluğun, sözleşmeye dayalı olarak, zarar ziyan hukukuna dayalı olarak
(ihmal dâhil) veya sair şekilde ortaya çıkmasına veya doğrudan, dolaylı olarak, sonuç niteliğinde veya
özel olmasına bakılmaksızın ve Web Sitesi, İçerik veya Hizmetlerin kullanımı veya bunları kullanma
girişimi ile bağlantılı olarak, bu unsurların kullanılamaması, Bizim, Web Sitesini, İçeriği veya
Hizmetleri teminimizde kesinti veya bunların temininin durdurulması ile bağlantılı olarak doğmasına
ve Bizim, bu tür zararların doğma olasılığından haberdar olmuş olmamıza bakılmaksızın).
8.6
Her durumda, geçerli kanunun izin verdiği azami ölçüde olmak kaydıyla, doğrudan veya
dolaylı, İçerik veya Hizmetlerin herhangi bir nedenle Bizim tarafımızdan teslim edilememesi
nedeniyle (sınırlama olmaksızın, erişim gecikmeleri veya kesintileri, verilerin teslim edilememesi veya
yanlış teslim edilmesi, sunucu arızası veya sınırlama olmaksızın, doğal afetler, savaş veya terörizm de
dâhil, mücbir sebep halleri, güvenlik ihlalleri veya bilgisayar korsanlığı (hekleme) ve/veya ağların
alınmaması veya alınmasında eksiklik sonucunda kişisel bilgilerin yetkisiz kullanımı dâhil) İçerik
veya Hizmetlerin teslim edilememesi veya Sizin maruz kalabileceğiniz kayıp veya zararlardan Biz
sorumlu olmayacağız. Bu maddede belirtilen sorumluluk reddi, Sizin maruz kaldığınız kayıp veya
zarar, Bizim tarafımızdan öngörülmüş olsa bile veya Siz, Bize, Sizin, söz konusu kayıp veya zarara
maruz kalma riskinizi bildirmiş olsanız bile geçerli olacaktır.
8.7
Bu Şartlarda yer alan hiçbir husus, Bizim, Bizim ihmalimizden kaynaklanan vefat veya kişisel
yaralanma nedeniyle veya hile veya hileli yanlış beyan konusunda sahip olduğumuz sorumluluğumuzu
veya geçerli kanun uyarınca sınırlandırılamayacak veya hariç bırakılamayacak olan diğer tür
sorumlulukları sınırlandırmayacak veya hariç bırakmayacaktır.
8.8
Bu Şartlarda yer alan hiçbir husus, bir tüketici olarak, Sizin sahip olabileceğiniz yasal hakları
etkilemeyecektir.

9.

Fesih ve Askıya Alma

9.1
Sizin, bu Şartları ihlal ettiğiniz durumlarda veya Bizim Sizin bu Şartları ihlal ediyor
olabileceğinizden kuşkulandığımız durumlarda veya Sizin, Web Sitesini, İçerik veya Hizmetleri
kullanımınızın, Stem’lere ve diğer teknik tesisatlara zarar veriyor olabileceği durumlarda, Sizin
Hesabınızı ve/veya bu Web Sitesine erişiminizi, herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın ve
kendi takdirimize bağlı olarak askıya alma, kısıtlama veya sonlandırma hakkını saklı tutarız. Buna
ilaveten, Şartların bir ihlali, bir hileye dayalı suç teşkil edebilir ve hukuki taleplere ve tazminata ve
cezai kovuşturmaya yol açabilir.
9.2
Bu Şartlarda yer alan tüm retler, tazminatlar ve istisnalar (hariç bırakmalar), bu Şartların sona
ermesinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
10.

Veri Koruma ve Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası

10.1 Sizin, kayıt sürecinin bir parçası olarak veya daha sonra, Bize temin ettiğiniz bilgiler, veriler
ve materyaller ve Sizin, Bize temin edebileceğiniz diğer bilgiler, veriler ve materyaller, Bizim Veri
Koruma ve Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikamıza tabidir. Bizim Veri Koruma ve Kişisel Bilgilerin
Gizliliği Politikamızın güncel versiyonu, bu Şartlara dâhil edilmiş addedilecektir.
10.2 Bizim Veri Koruma ve Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikamız kapsamına girmekte olan,
kişinin tanımlanmasına neden olabilecek bilgi ve veriler dışında, Sizin, Web Sitesine veya Web Sitesi
vasıtasıyla ilettiğiniz veya yayınladığınız her türlü bilgi, veri ve materyal, gizli olmayan ve mülkiyete
tabi olmayan bilgi, veri ve materyal olarak addedilecek olup Siz, Bize, söz konusu bilgi, veri ve
materyali tüm dünya üzerinde Bizim uygun gördüğümüz şekilde kullanmamız konusunda (söz konusu
materyalin ve bunlarda yer alan tüm veriler, resimler, sesler, metinler ve diğer unsurların ticari ve
ticari olmayan amaçlar için kopyalanması, ifşa edilmesi, dağıtılması, dâhil edilmesi ve sair şekilde
kullanılması dâhil) daimi, gayri kabili rücu, münhasır olmayan, royalti ödemesiz bir lisans verirsiniz.
Web Sitesine yerleştirdiğiniz veya ilettiğiniz tüm bilgiler, veriler ve materyalin Size ait olduğunu ve
yukarıda bahsi geçen lisansı verme konusunda gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül
edersiniz.
11.

Ayrılabilirlik

Bu Şartların her bir hükmü, birbirinden ayrı ve bağımsız olarak yorumlanacaktır. Bu Şartların
herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya icra edilemez olması halinde, bu Şartların
yürürlüğü bundan etkilenmeyecektir. Bu durumda, söz konusu hüküm, gereken asgari ölçüde
sınırlandırılacak veya kaldırılacak ve bu Şartların tam olarak geçerli ve yürürlükte kalmasını
sağlayacak şekilde, bu Şartların amacını en yakın şekilde yansıtan geçerli bir hüküm ile
değiştirilecektir.
12.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu Şartların uygulanması ve yorumlanmasında Avusturya hukuku esas alınacaktır. Bu Şartlardan
veya bu Şartlar ile bağlantılı olarak doğan tüm ihtilaflar (mevcudiyeti, geçerliliği veya feshi ile ilgili
sorular da dâhil), münhasıran, Viyana Birinci Bölge’deki ticari konulardan sorumlu mahkeme
tarafından, kanunlar ihtilafı hükümleri dikkate alınmaksızın, Avusturya’da yürürlükte olan kanunlar
uyarınca, çözüme kavuşturulacaktır. 11 Nisan 1980 tarihli Birleşmiş Milletler Milletlerarası Mal
Satışlarına İlişkin Sözleşmeler Konvansiyonu hariç bırakılacaktır.
13.

Dil

Bu Şartların orijinal versiyonu, İngilizce dilindedir. Her türlü çeviri, yalnızca Sizin kolaylığınız ve
bilginiz için hazırlanmıştır. Tutarsızlık durumunda, İngilizce metin esas alınacaktır.

