
Şartlar ve Koşullar 

 

Aşağıda, Huzk Ltd'nin ("Şirket" veya "Huzk" veya "Biz") ilgili ülkesinin yanı sıra 

www.signalall.com adresinde bulunan İnternet sitesine erişim sağladığı hüküm ve koşullar 

("Şartlar ve Koşullar") açıklanmaktadır. belirli siteler ve bunların ilgili alt alanları ve/veya 

mobil uygulamaları (sırasıyla, "Site" veya "Uygulama" ve birlikte "Hizmetler"), bir Hesap olup 

olmadığına bakılmaksızın (tanımlandığı gibi) müşteriye aşağıda) sahibi (“siz” veya “ Siz ”)“”. 

 

HİZMETLERİMİZİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN GİZLİLİK POLİTİKASI, ÇEREZ 

POLİTİKASI, RİSK UYARISI VE ÖZEL KOŞULLAR DAHİL AŞAĞIDAKİ TÜM HÜKÜM VE 

KOŞULLARI OKUYUN. HİZMETLERİMİZE ERİŞMEYE VEYA KULLANMAYA DEVAM 

ETMEKLE, BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİRSİNİZ. Bu Hüküm 

ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme, kaldırma veya ekleme hakkını saklı tutarız. 

Şartlar ve Koşulların en son ne zaman güncellendiğini görmek için lütfen bu belgenin üst 

kısmındaki "Son değiştirilme" başlığına bakın. Hüküm ve Koşullarda yapılacak herhangi bir 

değişiklik, revize edilmiş Hüküm ve Koşulları yayınladığımızda yürürlüğe girecektir. 

Hizmetleri kullanımınız veya herhangi bir değişiklik sonrasında kişisel bilgilerinizi 

sağlamanız, güncellenmiş Hüküm ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

 

Herhangi bir zamanda Hüküm ve Koşulları kabul etmek istemiyorsanız, Hizmetlerimizi 

kullanamazsınız. Bu Hüküm ve Koşullara ek olan veya bu Hüküm ve Koşullar ile çelişen 

tarafınızca önerilen herhangi bir hüküm ve koşul, Şirket tarafından açıkça reddedilir ve hiçbir 

geçerliliği veya etkisi olmayacaktır. 

 

Huzk Money için geçerli olan Özel koşullar için ilgili bölüme bakınız. 

 

Huzk'un Hizmetleri herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın sonlandırabileceğini 

veya değiştirebileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Huzk'ın herhangi bir nedenle 

önceden haber vermeksizin Hizmetleri kullanımınızı sonlandırabileceğini veya 

kısıtlayabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hesabınız 



 

 

Hizmetlerde bir hesap ("Hesap") oluşturmak ve Hizmetlerin belirli bölümlerine erişim elde 

etmek için gerekli sürecin bir parçası olarak, tam adınızı, e-posta adresinizi, şifrenizi ve 

telefon numaranızı ( “ Kayıt Kimlik Bilgileri ”) veya Üçüncü Şahıs Hesaplarından biri 

aracılığıyla kayıt olun (aşağıda tanımlandığı gibi). Kayıt Kimlik Bilgilerinizin doğru, gerçek ve 

güncel olduğundan emin olmalısınız. Kayıt Kimlik Bilgilerinizin gerçekliğini teyit 

edemememize bağlı olarak Hesabınızın oluşturulmasını engelleme hakkımızı saklı 

tutuyoruz. 

 

Kayıt Kimlik Bilgilerinizi sağlayarak doğrudan Siteye veya Uygulamaya kaydolmaya bir 

alternatif olarak, size Facebook, Twitter veya Google+ gibi sosyal medya sitelerinde 

(hesaplarınızdan) biri aracılığıyla Hesabınıza kaydolma ve oturum açma seçeneği 

sunuyoruz. “Üçüncü Taraf Hesap(lar)ı”). Üçüncü Şahıs Hesabı aracılığıyla Hesabınızda 

oturum açma hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın (tıklanabilir 

olmalıdır). 

 

Hesabınıza Üçüncü Şahıs Hesabı ile giriş yapmadığınız sürece, Kayıt Kimlik Bilgilerinin b ir 

parçası olarak sağladığınız e-posta adresinizin ve şifrenizin Hesabınıza giriş yapmak için 

kullanılacağını lütfen unutmayın. E-posta adresinizin ve şifrenizin gizliliğini korumaktan 

yalnızca siz sorumlu olacaksınız ve Hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımını derhal bize 

bildirmelisiniz. Hesabınızın, e-posta adresinizi ve şifrenizi kullanması için yetkilendirdiğiniz 

herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılması dahil ancak bununla sınırlı olmamak 

üzere, Hesabınızdaki tüm etkinlik ve kullanımdan yalnızca siz sorumlusunuz. 

 

Hizmetlere erişmek için herhangi bir zamanda yalnızca bir Hesap bulundurmanıza izin 

veriyoruz ve işbu belgeyle şu anda başka Hesabınızın/Hesabınızın olmadığını beyan 

ediyorsunuz. 

 

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın 

Hesabınızı feshetme hakkını saklı tutarız. Aboneliğinizi, adresinde açıklanan şekilde iptal 

ederek istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Abonelikten çıkma işlemini burada açıklanan 

şekilde tamamlamanız gerekir. Fesih üzerine, talebin alındığına dair e-posta yoluyla otomatik 

bir onay alacaksınız ve Hesabınız derhal feshedilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamsız Hizmetler 

 



 

Temel Hizmetlerimiz ücretsizdir, ancak Hizmetlerin "reklamsız" sürümü ("Reklamsız 

Hizmetler") gibi gelişmiş özellikler için Size ücretli yükseltmeler sunabiliriz. 

 

Çeşitli uygulama mağazalarının (Google Play veya Apple App Store gibi) belirli 

politikalarına/politikalarına tabi olarak, Hesabınızdaki tüm reklamların ilgili tüm 

uygulamalarda kaldırılmasını içeren Reklamsız Hizmetler satın alabilirsiniz. Bu tür uygulama 

mağazalarında kullanılabilen Sitemiz ve Uygulamamız dahil olmak üzere çevrimiçi 

platformlar Bu Reklamsız Hizmetler, yalnızca Hizmetlerimizde oturum açtığınızda size 

sunulacaktır. 

 

Ödeme. Reklamsız Hizmetler satın almak için, Size sunulan bir ödeme yöntemini kullanarak 

Reklamsız Hizmetlere özel teklif sayfasında belirtilen ödemeleri yapmanız gerekecektir. En 

azından yasal bir sözleşmeye girmek için gereken minimum yaşta olduğunuzu beyan 

edersiniz. Bu tür bir satın alma işlemi yapabilmeniz için sizi güvenilir ödeme hizmeti 

sağlayıcılarımızın web sitelerine yönlendirebiliriz. Kişisel bilgilerinizi (adınız, adresiniz, kimlik 

numaranız gibi), finansal bilgilerinizi (örneğin kredi kartı numaranız, banka hesabınız vb.) ve 

ödeme için gerekli olan diğer bilgileri ödeme hizmeti sağlayıcıları ile paylaşmanız gerekebilir. 

Reklamsız Hizmetlerin satın alınmasını tamamlamak için hizmet sağlayıcılar. Reklamsız 

Hizmetlerin oranlarını zaman zaman ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak 

değiştirebiliriz. 

 

Yenilemeler. Reklamsız Hizmetler aboneliğinizi, mevcut abonelik süresinin bitiminden en az 

48 saat önce iptal etmediğiniz sürece, Reklamsız Hizmetler, abone olduğunuz her abonelik 

döneminde otomatik olarak yenilenir ve bu yenilenen süre için ücretler, Reklamsız Hizmetleri 

satın almak için başlangıçta kullandığınız ödeme hizmeti sağlayıcısı. 

 

İade yok. Aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın (ancak geçerli herhangi bir yasaya tabi 

olarak), Reklamsız Hizmetler için hiçbir ücret iade edilmez. Ancak, yanlışlıkla 

ücretlendirildiğinizi düşünüyorsanız veya başka bir nedenle paranızın geri ödenmesi 

gerektiğini düşünüyorsanız, söz konusu ücretlendirme tarihinden itibaren 60 gün içinde 

bizimle iletişime geçmelisiniz. Bu tür bir geri ödeme talebini, (i) örneğin, aynı özellikle ilgili 

olarak tekrarlayan geri ödeme talepleri yaparak bu geri ödeme politikasından haksız bir 

şekilde yararlanmaya çalıştığınıza; (ii) Şartları ihlal ediyorsanız; veya (iii) Hizmetlerimizi hileli 

bir şekilde kullandığınızdan makul ölçüde şüphelenirsek. 

 

 

 

 

Aboneliğe Dayalı Hizmetler 

 

 

Bir abonelik ücreti karşılığında hizmetler, ürünler ve abonelikler sunuyoruz (sırasıyla, “ 

Aboneliğe Dayalı Hizmetler” ve “ Abonelik Ücreti”). 

 

Bu Aboneliğe Dayalı Hizmetler, Aboneliğe Dayalı Hizmetlere kaydolduğunuzda kabul 

ettiğiniz tüm ek koşullara tabidir (herhangi bir üçüncü tarafın hizmet koşulları, gizlilik 

politikası ve bu tür Abonelik Tabanlı Hizmeti sağlayan diğer ilgili politikalar dahil olmak üzere, 



kabul etmeden önce iyice okumanız gerekir). onlara) ve bu Koşullar. Aboneliğe Dayalı 

Hizmetlere kaydolursanız, Sitede ve/veya Uygulamada belirtilen geçerli Abonelik Ücretlerini 

ödemeyi ve bir ödeme yöntemi belirlemeli ve bize doğru fatura ve ödeme bilgilerini 

sağlamayı kabul edersiniz ve bunları saklama yükümlülüğünüz devam eder. güncel. 

Aboneliğe Dayalı Hizmetler bir üçüncü taraf ürün veya hizmeti içeriyorsa, Hizmeti satın alma 

ve kullanımınızın aynı zamanda üçüncü tarafın hizmet şartlarına ve bunları kabul etmeden 

önce iyice okumanız gereken gizlilik politikasına tabi olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. 

Huzk, bu tür ürünler veya hizmetler üçüncü bir tarafça sağlandığında hiçbir yükümlülük veya 

sorumluluk kabul etmez. 

 

Ödeme . En azından yasal bir sözleşmeye girmek için gereken minimum yaşta olduğunuzu 

beyan edersiniz. Bizden (veya bir üçüncü şahıstan) satın aldığınız Aboneliğe Dayalı 

Hizmetler için ve geçerli vergiler ve ücretler dahil olmak üzere hesabınızdan doğan diğer tüm 

masraflar için bize ödeme yapmayı kabul edersiniz. Sizin veya hesabınızı kullanmasına izin 

verdiğiniz herhangi bir kişi veya herhangi bir alt veya bağlantılı hesap (zımni, fiili veya 

görünür yetkiye sahip herhangi bir kişi dahil) veya erişim elde eden herhangi biri tarafından 

yapılan satın alma işlemleri de dahil olmak üzere, hesabınız kapsamında tahakkuk eden tüm 

masraflardan siz sorumlusunuz. kimlik doğrulama bilgilerinizi koruyamamanızın bir sonucu 

olarak hesabınız. Bu ücretler için belirlediğiniz ödeme yöntemini tahsil etmemize veya 

başarısız olması durumunda, diğer Aboneliğe Dayalı Hizmetlerle bağlantılı olarak almış 

olsak bile, bizde kayıtlı olan diğer herhangi bir ödeme yöntemini tahsil etmemiz için bize yetki 

veriyor ve yönlendiriyorsunuz. Ödeme yönteminiz başarısız olsa veya reddedilse bile tüm 

ücretlerden siz sorumlusunuz. Hesabınızla ilişkili herhangi bir ödeme yöntemi/yöntemleri 

hakkındaki tüm bilgileri saklamamız için bize yetki veriyor ve yönlendiriyorsunuz. Bir önceki 

satın alma işlemi sırasında girdiğiniz ödeme bilgilerini içe aktarabilir ve size bu ödeme 

bilgilerini yeni bir ürün satın alırken kullanma seçeneği sunabiliriz. Geçerli kart markalarının 

politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak, ödeme yönteminizin düzenleyicisinden güncel 

bilgileri almamıza ve kullanmamıza izin veriyorsunuz. Bazı durumlarda, kendi takdirimize 

bağlı olarak ve ödeme işlemcilerinin veya veren bankanın onayına tabi olarak, son kullanma 

tarihi geçmiş bir ödeme yöntemini ücretlendirmeye devam edebiliriz. Çek veya tasarruf 

hesabınızdan ödeme gibi belirli ödeme yöntemlerini kullanırsanız ek ücretler uygulanabilir. 

Aboneliğiniz aktif kaldığı sürece, söz konusu Hizmeti indirmemiş veya kullanmamış olsanız 

bile, Aboneliğe Dayalı Hizmetler için önceden ve belirtilen şartlara uygun olarak günlük, 

aylık, yıllık, toplu ödeme veya başka bir temelde ücret alabiliriz. çevrimiçi hesabınıza erişildi. 

Bize sağladığınız kredi kartı bilgilerinin geçerliliğini doğrulamak için adımlar atabiliriz (ve siz 

bize yetki verirsiniz). Doğrulama ve dolandırıcılığı önleme amaçlarıyla bunu yapmamız için 

bize yetki veriyorsunuz. 

 

yenileme Aboneliğe Dayalı Hizmetlerimizin çoğu için otomatik yenileme kullanıyoruz. Bu tür 

Aboneliğe Dayalı Hizmetler için her abonelik süresinin bitiminde, aboneliğinizi mevcut 

aboneliğinizin bitiminden en az 48 saat önce iptal etmediğiniz sürece, aboneliğinizi otomatik 

olarak yenileyeceğiz ve bize sağladığınız kredi kartından veya diğer ödeme yönteminden 

ücret alacağız. dönem. Burada aksi belirtilmedikçe, aboneliğiniz, promosyon ve indirim 

fiyatları hariç, o sırada geçerli olan fiyat üzerinden otomatik olarak yenilenecektir. Tamamen 

kendi takdirimize bağlı olarak, tarafımızdaki Aboneliğe Dayalı Hizmetlerinizin bir kısmı veya 

tamamı için ücretleri ödeme yönteminize münferit olarak veya toplu olarak gönderebiliriz. 

 



Ücretsiz denemeler . Aboneliğe Dayalı Hizmetler aboneliğini ücretsiz veya yükümlülük 

olmaksızın deneyebilmeniz için size ücretsiz denemeler sunabiliriz (“Ücretsiz Deneme”). Aksi 

belirtilmedikçe ve Ücretsiz Deneme süresinin sona ermesinden önce aboneliğinizi iptal 

etmediğiniz sürece, Ücretsiz Deneme süresinin sona ermesi üzerine o sırada geçerli olan 

ücret üzerinden periyodik abonelik ücretleri tahsil edilecektir ve abonelik iptal edilene veya 

süresi dolana kadar bu ücret alınmaya devam edecektir. . Belirli bir Aboneliğe Dayalı 

Hizmetlerden memnun değilseniz, ücretlerden kaçınmak için Ücretsiz Deneme sona 

ermeden aboneliği iptal etmelisiniz. Sizi bir ücretsiz deneme veya Aboneliğe Dayalı 

Hizmetlerin promosyonu ile sınırlama ve ücretsiz denemelerin veya diğer promosyon 

tekliflerinin birleştirilmesini yasaklama hakkımızı saklı tutarız. 

 

Sonlandırma. Destek hizmetlerine, içeriğe ve Aboneliğe Dayalı Hizmetlere bağlı diğer 

ürünlere veya hizmetlere erişim de dahil olmak üzere Aboneliğe Dayalı Hizmetler'in herhangi 

bir veya tüm yönlerini, uygun bir geri ödeme sağlamaya tabi olarak, tamamen kendi 

takdirimize bağlı olarak değiştirebilir, sonlandırabilir veya sonlandırabiliriz. belirli ancak artık 

mevcut olmayan bir dönemin herhangi bir bölümü için. 

 

İade yok . Burada aksi belirtilmedikçe (ancak geçerli herhangi bir yasaya tabi olarak), 

Aboneliğe Dayalı Hizmetlere kaydolduğunuzda kabul ettiğiniz koşullarda aksi belirtilmedikçe, 

Aboneliğe Dayalı Hizmetlere ilişkin tüm ücretler iade edilmez. Ancak, yanlışlıkla 

ücretlendirildiğinizi düşünüyorsanız veya başka bir nedenle paranızın geri ödenmesi 

gerektiğini düşünüyorsanız, söz konusu ücretlendirme tarihinden itibaren 60 gün içinde 

bizimle iletişime geçmelisiniz. Bu tür bir geri ödeme talebini, (i) örneğin, aynı özellikle ilgili 

olarak tekrarlayan geri ödeme talepleri yaparak bu geri ödeme politikasından haksız bir 

şekilde yararlanmaya çalıştığınıza; (ii) Şartları ihlal ediyorsanız; veya (iii) Aboneliğe Dayalı 

Hizmetleri hileli olarak kullandığınızdan makul ölçüde şüphelenirsek. 

 

Ücretlerde ve Faturalandırma Yönteminde Değişiklik . Ücretlerimizi ve faturalandırma 

yöntemlerimizi istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Herhangi bir fiyat artışını size en az otuz 

(30) gün önceden bildireceğiz. Yürürlükteki yasalara tabi olarak, (i) önerilen herhangi bir 

değişikliği kabul etmezseniz, tek çareniz, fiyat değişikliği yürürlüğe girmeden önce Aboneliğe 

Dayalı Hizmetlerinizi iptal etmek ve (ii) fiyattan sonra Aboneliğe Dayalı Hizmeti kullanmaya 

veya aboneliğe devam etmenizdir. değişikliğin yürürlüğe girmesi, Aboneliğe Dayalı Hizmet 

için yeni fiyatı ödeme sözleşmenizi oluşturur. 

suçluluk Herhangi bir ödenmemiş ücret tarihinden itibaren 30 gün sonra, Aboneliğe Dayalı 

Hizmetleriniz gecikmiş sayılacaktır ve hesabınızı ve Aboneliğe Dayalı Hizmeti ödememe 

nedeniyle feshedebilir veya askıya alabiliriz. Sizden kalan bakiyeleri tahsil etmek için 

yaptığımız çalışmalarda, avukatlık ve tahsilat ücretleri de dahil olmak üzere tüm ücretlerden 

siz sorumlusunuz. 

 

İhbar süresi . Herhangi bir faturalandırma sorunu veya tutarsızlığı, faturalandırma yöntemi 

ekstrenizde ilk kez göründükten sonra 90 gün içinde bize bildirmelisiniz. Bunları 90 gün 

içinde dikkatimize sunmazsanız, bu tür sorunlara veya tutarsızlıklara itiraz etme hakkınızdan 

feragat ettiğinizi kabul edersiniz. 

 

 

 

 



Sorumluluk reddi 

 

 

Hizmetlerimizde sunulan içeriğin elde edildiği kaynakların sayısı ve elektronik dağıtımın 

doğasında bulunan tehlikeler nedeniyle, söz konusu içerikte ve Hizmetlerde gecikmeler, 

eksiklikler veya yanlışlıklar olabilir. 

 

HİZMETLER VE ÜZERİNDE GÖRÜNEN HER TÜRLÜ MATERYAL VE/VEYA İÇERİK (" 

İÇERİK ") HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. Huzk, 

ÇALIŞANLARI, YETKİLİLERİ, YÖNETMENLERİ, İŞTİRAKLERİ, TEMSİLCİLERİ VE LİSANS 

VERENLERİ, KARŞILIĞINDA DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ, GÜNCELLİK, ZAMANLILIK, 

İHLAL ETMEME, ÜNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA SATILABİLİRLİK KARŞILIĞINI GARANTİ 

ETMEZ VE ETMEMEKTEDİR. KENDİSİ VE Huzk BU TÜR AÇIK VEYA ZIMNİ 

GARANTİLERİ REDDEDER. 

 

HİÇBİR DURUMDA Huzk, ÇALIŞANLARI, YETKİLİLERİ, MÜDÜRLERİ, İŞTİRAKLERİ, 

TEMSİLCİLERİ VEYA LİSANS VERENLERİ HERHANGİ BİR TÜR MALİ KAYIP, KAR 

KAYBI, HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VEYA BAŞKALARINA KARŞI 

SORUMLU OLMAYACAKTIR. DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK HİZMETLERİN 

KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN DİĞER BENZER ZARARLAR VEYA DİĞER 

HERHANGİ BİR KAYIP VEYA YARALANMA, HİZMETLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN 

İHMALİNDEN VEYA HİZMET SATIN ALMA, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA 

ÜZERİNDEKİ KONTROLÜ DIŞINDAKİ OHAL, . 

 

HİÇBİR DURUMDA Huzk, ÇALIŞANLARI, YETKİLİLERİ, MÜDÜRLERİ, İŞTİRAKLERİ, 

TEMSİLCİLERİ, TEMSİLCİLERİ VEYA LİSANS VERENLERİ, BU HİZMETLERE BAĞLI 

OLARAK HİZMETLERE BAĞLI OLARAK ALDIĞINIZ HERHANGİ BİR KARAR VEYA 

ALDIĞINIZ EYLEM İÇİN SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VEYA HİÇBİR BAŞKALARINA 

KARŞI SORUMLU TUTULAMAZ . 

 

 

 

Yasal kısıtlamalar 

 

 

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, finansal sözleşmelere ilişkin yasaların dünya 

genelinde farklılık gösterdiğini ve bu sözleşmelerin kullanımıyla ilgili olarak ikamet ettiğiniz 

ülke için geçerli olan herhangi bir yasa, yönetmelik veya yönergeye tam olarak uymanızın 

tek yükümlülüğünüz olduğunu anlıyorsunuz. Hizmetler. Hizmetlerimize erişim olanağı, 

Hizmetlerimizin ve/veya Hizmetler aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerin, ikamet ettiğiniz 

ülke için geçerli olan yasalar, yönetmelikler veya direktifler kapsamında yasal olduğu 

anlamına gelmez. 

 

Hizmetler, bu tür bir teklifin veya talebin yetkilendirilmediği herhangi bir yargı alanında veya 

böyle bir teklifte bulunmanın yasa dışı olduğu herhangi bir kişiye bir teklif veya talep 

oluşturmaz ve bu amaçlar için kullanılamaz. veya talep. Hizmetlere erişim ve Hizmetlerimiz 

aracılığıyla finansal sözleşmelerin sunulması belirli yargı alanlarında kısıtlanabilir ve buna 



bağlı olarak Hizmetlerimize erişen kullanıcıların bu tür kısıtlamalar hakkında kendilerini 

bilgilendirmeleri ve bunlara uymaları gerekir. 

 

  

 

Sınırlı Lisans 

 

 

Huzk, Hizmetlere erişmeniz ve kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemez ve 

sınırlı bir kişisel lisans verir (“Lisans”). Bu Lisans, bu Hüküm ve Koşullara tam ve sürekli 

olarak uymanıza bağlıdır. Hizmetlere "derin bağlantı" yapmamayı, Hizmetleri yeniden 

satmamayı veya başkalarına Hizmetlerin erişimine izin vermemeyi ve Hizmetlerde görünen 

hiçbir materyali yeniden satış için veya başka herhangi bir amaçla başkalarına Huzk'un 

önceden yazılı izni olmaksızın kopyalamamayı kabul etmektesiniz. Bu bölümü ihlal ederek 

Hizmetlerin yetkisiz kullanımından siz sorumlu ve bağlı olacaksınız. Hizmetlerdeki 

Hizmetlerin herhangi bir elektronik iletişim özelliğini, yasa dışı, haksız, taciz edici ve 

başkalarının gizliliğine müdahale eden, taciz edici, iftira niteliğinde, karalayıcı, utanç verici, 

müstehcen, tehdit edici veya nefret dolu herhangi bir amaçla kullanmamayı kabul edersiniz. 

Bu Hüküm ve Koşullar kapsamında verilen Lisans, Huzk, Kayıt Kimlik Bilgileriniz dahil 

(ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sizin tarafınızdan sağlanan herhangi bir bilginin artık 

güncel veya doğru olmadığına inanırsa veya herhangi bir şart veya koşula uymazsanız sona 

erecektir. Bu Hüküm ve Koşullar ve Hizmetlerin her biri için tüm kurallar ve yönergeler. Bu 

tür bir ihlal üzerine, Hizmetlere erişimi durdurmayı kabul edersiniz. Huzk'un tamamen kendi 

takdirine bağlı olarak ve bildirimde bulunarak veya bulunmadan Hizmetlerden herhangi birine 

veya tümüne erişiminizi sonlandırabileceğini ve Hizmetlerdeki herhangi bir bilgiyi veya içeriği 

kaldırabileceğini ve silebileceğini kabul edersiniz. 

 

 

 

Üçüncü Şahıs Sitelerine Bağlantılar ve Üçüncü Şahıs Yazılımlarının Kullanımı 

Hizmetler, Huzk dışındaki kişiler tarafından işletilen web sitelerine köprüler içerir. Bu tür 

köprüler yalnızca size referans ve kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir. Bu tür web 

sitelerinin içeriğinden veya işleyişinden Huzk'u sorumlu tutmamayı kabul etmektesiniz. 

Hizmetlerimizden başka bir web sitesine bir köprü, Huzk'ın o web sitesindeki içeriği veya o 

web sitesinin operatörü veya işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. Herhangi bir içeriği 

veya bu tür web sitesini ne ölçüde kullanabileceğinizin belirlenmesinden yalnızca siz 

sorumlusunuz. 

 

Ayrıca, Hizmetlerin belirli bölümleri, "açık kaynak" yazılım dahil ancak bununla sınırlı 

olmamak üzere üçüncü taraf yazılımlar içerir. Üçüncü taraf yazılımının kullanımı, uygun 

olduğu şekilde Şirket veya söz konusu üçüncü taraf yazılım sağlayıcısı tarafından size 

sunulacak olan ayrı telif hakkı bildirimlerine ve lisans hükümlerine tabi olabilir. Sizin 

tarafınızdan veya sizin adınıza herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal eden veya bu 

Hüküm ve Koşullara ve/veya belirli herhangi bir spesifik duruma aykırı şekilde 

kullanmayacaksınız ve Şirketi bu tür bir kullanım için tazmin edecek ve masun tutacaksınız. 

lisans şartları. 

 



Örneğin, Hizmetlerimizdeki bazı ödeme seçenekleri, ödemelerinizi bizim adımıza işleyen 

üçüncü taraf ödeme işlemcileri tarafından sağlanır (örneğin, aşağıda açıklandığı gibi 

"Uygulama İçi Satın Almalar" yoluyla Apple veya Google). Hizmetler üzerinden bir satın alma 

işlemi yapmak isterseniz, kredi kartı, banka kartı, Apple Kimliği veya Google Kimliği veya 

diğer ödeme mekanizması bilgileri de dahil olmak üzere belirli bilgileri doğrudan bu tür 

ödeme işlemcilerine sağlamanız istenebilir. 

 

Bu tür bir satın alma ile bağlantılı olarak sağladığınız tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel 

olacağını kabul etmektesiniz. Kredi kartınızı, banka kartınızı, Apple Pay'i, Google Pay'i veya 

diğer ödeme mekanizmalarını kullanmaktan kaynaklanan tüm ücretleri, söz konusu ücretlerin 

oluştuğu tarihte geçerli olan fiyatlar üzerinden ödemeyi kabul edersiniz. Ayrıca, yaptığınız 

satın alma işlemleriyle ilgili geçerli vergileri de ödeyeceksiniz. 

 

Ayrıca, herhangi bir üçüncü şahsın sitesini ve/veya yazılımını kullanımınızın ilgili üçüncü 

şahsın hüküm ve koşullarına tabi olduğunu kabul etmektesiniz ve ayrıca, Huzk'u bu türden 

herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu tutmayacağınızı kabul etmektesiniz. Sizin 

tarafınızdan kullanın. 

 

Huzk'un, YETKİLİLERİNİN, DİREKTÖRLERİNİN VEYA ÇALIŞANLARININ SİZE VEYA 

HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI SORUMLULUĞU, BU TÜR 

YÜKÜMLÜLÜKLERE KAYNAKLANAN İŞLEM İLE İLGİLİ OLARAK HUZK'A AKTARDIĞINIZ 

PARA TUTARIYLA SINIRLIDIR. 

 

 

 

 

Apple Uygulaması Kullanıcılarına Uyarı 

 

 

Uygulamayı bir iOS cihazında kullandığınız ölçüde, bu Hüküm ve Koşulların Apple Inc. 

(“Apple”) ile değil, Siz ve Şirket arasında bir sözleşme oluşturduğunu ve Apple'ın 

Hizmetlerden veya Hizmetlerden sorumlu olmadığını kabul edersiniz. bunların içeriği. 

Apple'ın Hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlama yükümlülüğü 

yoktur. Hizmetler herhangi bir geçerli garantiye uymazsa, Apple'ı bilgilendirebilirsiniz ve 

Apple, mobil uygulama için geçerli tüm satın alma fiyatlarını size iade edecektir; ve geçerli 

yasaların izin verdiği azami ölçüde, Apple'ın Hizmetlerle ilgili başka hiçbir garanti 

yükümlülüğü yoktur. Apple, Sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın Hizmetlerle veya 

Hizmetleri bulundurmanız ve/veya kullanmanızla ilgili olarak aşağıdakiler dahil olmak üzere 

herhangi bir talebini ele almaktan sorumlu değildir: (a) ürün sorumluluğu iddiaları; (b) 

Hizmetlerin geçerli herhangi bir yasal veya düzenleyici gerekliliğe uymadığına dair herhangi 

bir iddia; veya (c) tüketicinin korunması veya benzer mevzuattan doğan iddialar. Apple, 

Hizmetlerin ve/veya Hizmetlere sahip olmanızın ve Hizmetleri kullanımınızın bir üçüncü 

şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir üçüncü şahıs iddiasının 

araştırılmasından, savunulmasından, çözümlenmesinden ve yerine getirilmesinden sorumlu 

değildir. Hizmetleri kullanırken geçerli tüm üçüncü taraf koşullarına uymayı kabul edersiniz. 

Apple ve Apple'ın yan kuruluşları, bu Hüküm ve Koşulların üçüncü şahıs lehtarlarıdır ve bu 

Hüküm ve Koşulları kabul etmeniz üzerine, Apple, üçüncü şahıs olarak bunları Size karşı 

uygulama hakkına sahip olacaktır (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır). yararlanıcı. İşbu 



belgeyle şunları beyan ve garanti etmektesiniz: (i) ABD Hükümeti ambargosuna tabi olan 

veya ABD Hükümeti tarafından “teröristleri destekleyen” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede 

bulunmuyorsunuz; ve (ii) ABD Hükümeti'nin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde 

yer almıyorsunuz. 

 

Uygulama içi satın alma işlemleri: 

 

Bir Uygulama İçi Satın Alma yaptığınızda, satın alma onayı ile ödeme Apple hesabınızdan 

tahsil edilecektir. 

 

Uygulama İçi Satın Almalar bir abonelik şeklinde olabilir. Bir abonelik satın aldığınızda 

(varsa) ücretsiz deneme süresinin (eğer teklif edilmişse) kullanılmayan kısmı kaybedilecektir. 

 

Uygulama İçi Satın Almalar, otomatik olarak yenilenebilir bir abonelik şeklini alabilir. Bu 

abonelikler, mevcut abonelik süresinin bitiminden en az 24 saat önce otomatik yenileme 

kapatılmadığı sürece otomatik olarak yenilenir. Mevcut abonelik süresinin bitiminden 24 saat 

önce Apple hesabınızdan yenileme ücreti alınacaktır. Satın aldıktan sonra Apple hesap 

ayarlarınıza giderek abonelikleri yönetebilir ve otomatik yenilemeyi kapatabilirsiniz. 

 

 

Piyasa Bilgileri 

 

 

Huzk, Hizmetlerinin biri veya birkaçı aracılığıyla, dahili olarak oluşturulan veya aracılardan, 

satıcılardan veya ortaklardan (“Üçüncü Taraf Sağlayıcılar”) elde edilen geniş bir finansal bilgi 

yelpazesini size sunabilir. Buna finansal piyasa verileri, alıntılar, haberler, analist görüşleri, 

araştırma raporları, grafikler ve veriler ("Piyasa Bilgileri") dahildir ancak bunlarla sınırlı 

değildir. 

 

Hizmetlerde sağlanan Piyasa Bilgileri, yatırım tavsiyesi olarak tasarlanmamıştır. Huzk, 

Piyasa Bilgilerini onaylamaz veya onaylamaz ve bunları yalnızca kendi rahatınız için bir 

hizmet olarak size sunarız. Huzk ve Üçüncü Şahıs Sağlayıcıları, Piyasa Bilgilerinin 

doğruluğunu, güncelliğini, eksiksizliğini veya doğru sıralanmasını garanti etmez veya Piyasa 

Bilgilerini kullanmanızdan veya bunlara güvenmenizden kaynaklanan herhangi bir sonucu 

garanti etmez. 

 

Piyasa Bilgileri, örneğin piyasa koşullarındaki veya ekonomik koşullardaki değişiklikler dahil 

olmak üzere çeşitli nedenlerle hızla güvenilmez hale gelebilir. Ne Huzk ne de Üçüncü Taraf 

Sağlayıcılar, herhangi bir Piyasa Bilgisinde yer alan herhangi bir bilgiyi veya görüşü 

güncellemekle yükümlü değildir ve herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Piyasa 

Bilgilerini sunmayı bırakabiliriz. Herhangi bir Piyasa Bilgisinin feshi, kesintisi, gecikmesi veya 

yanlışlığından ne Huzk ne de Üçüncü Şahıs Sağlayıcıların hiçbir şekilde sorumlu 

olmayacağını kabul etmektesiniz. Piyasa Bilgilerini “derin bağlantı” oluşturmayacak, yeniden 

dağıtmayacak veya yeniden dağıtımını kolaylaştırmayacak ve Huzk tarafından Piyasa 

Bilgilerini almak için yetkilendirilmemiş hiç kimseye Piyasa Bilgilerine erişim 

sağlamayacaksınız. 

 



Hizmetlerde görüntülenen herhangi bir Piyasa Bilgisi ile ilgili olarak, aşağıdakileri 

yapmayacağınızı ve işbu belgeyle şunları beyan ve garanti edersiniz: (i) herhangi bir üçüncü 

tarafa veya herhangi bir kişiye kopyalama, saklama, satma, lisans verme, dağıtma, iletme 

veya çoğaltma herhangi bir Piyasa Bilgisi veya herhangi bir kısmı herhangi bir biçimde veya 

herhangi bir şekilde; (ii) Piyasa Bilgilerini herhangi bir web sitesinde veya uygulamada veya 

internet üzerinden veya başka bir şekilde kamuya açık hale getirmek; (iii) Huzk veya ilgili 

Üçüncü Şahıs Sağlayıcılarının izni olmadan herhangi bir finansal ürün, endeks veya hizmet 

oluşturmak ve/veya işletmek (doğrudan veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından) veya 

başka bir şekilde Piyasa Bilgilerini kullanmak; (iv) ticari markaları, logoları, marka adlarını 

veya diğer benzer tanımlayıcı işaretleri kullanın veya Piyasa Bilgilerine dahil edilen telif hakkı 

veya mülkiyet bildirimlerini ("Markalar") kaldırın ve işbu belgeyle Huzk veya ilgili Üçüncü 

Taraf Sağlayıcılarının sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Piyasa Bilgilerindeki ve bunlarla 

ilgili fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir Marka; (v) Piyasa Bilgilerini Huzk'tan veya ilgili 

Üçüncü Şahıs Sağlayıcılarından veya başka herhangi bir kişiden ayrı bir lisans gerektirecek 

şekilde veya herhangi bir amaçla kullanmak; ve (vi) herhangi bir üçüncü şahsın 

yukarıdakilerden herhangi birini yapmasına izin vermek veya izin verdiğini iddia etmek. 

 

 

 

Kullanım ve Erişim 

 

 

Kişisel bilgisayarınız veya mobil cihazınız, bağlantı donanımınız ve telekomünikasyon hatları 

dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetlere erişmenizi sağlayan araçları 

sağlamaktan ve sürdürmekten siz sorumlusunuz. 

 

Hizmetlere bağlanmak için gerekli tüm erişim ve hizmet ücretlerinden siz sorumlu 

olacaksınız ve bu tür bağlantı hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan tüm ücretleri 

üstleneceksiniz. Kişisel bilgisayarınızda, mobil cihazınızda veya Hizmetlere erişim 

kazanacağınız diğer herhangi bir bilgisayar veya cihazda (bundan böyle “Bilgisayar” olarak 

anılacaktır) bilgilerin kullanımı ve saklanmasıyla ilgili tüm riskleri de üstlenirsiniz. 

 

Bilgisayarınızın güvenliği ve kontrolü ve burada yer alan her türlü bilgi ve veri ile ilgili olarak 

uygun korumayı uyguladığınızı ve çalıştırmayı planladığınızı beyan ve garanti etmektesiniz. 

 

Huzk'ın Bilgisayar sistemlerinizin, verilerinizin veya kayıtlarınızın veya bunların herhangi bir 

bölümünün arızalanması veya hasar görmesi veya imha edilmesi veya arıza veya herhangi 

bir telekomünikasyon veya Bilgisayar ekipmanı veya yazılımının yanlış yönetimi. 

 

Doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde Huzk'u veya Huzk'un çevrimiçi hizmet 

sağlayıcılarından herhangi birini herhangi bir bilgisayar virüsüne veya benzer şekilde zararlı 

veya uygunsuz materyal veya cihaza maruz bırakmayacaksınız. 

 

Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, Hizmetleri kullanımınız aşağıdaki kısıtlamalara 

tabidir: 

 

Hizmetleri ve/veya herhangi bir İçeriği ve İşareti kullanamaz, satamaz, kiralayamaz, 

kiralayamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, yeniden dağıtamaz, lisanslayamaz, 



kamuya açık olarak gerçekleştiremez veya görüntüleyemez, yayınlayamaz, düzenleyemez, 

türev çalışmalar oluşturamaz veya başka bir şekilde yetkisiz olarak kullanamazsınız. , 

Huzk'ın önceden açık yazılı izni olmaksızın; Aynı şekilde, Huzk'un önceden açık yazılı izni 

olmadan Hizmetlerin herhangi bir bölümünü değiştiremez, türevlerini yapamaz, parçalarına 

ayıramaz, tersine derleyemez veya tersine mühendislik yapamazsınız; 

 

Burada açıkça belirtilmedikçe, burada yer alan Hizmetlerin, İçeriğin ve/veya İşaretlerin hiçbir 

kısmı, Huzk'un önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, 

dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, görüntülenemez, yayınlanamaz veya 

herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla iletilemez. ; 

 

Benzer veya rekabetçi bir hizmet oluşturmak için Hizmetlere erişmeyeceksiniz; 

 

 

Hizmetleri, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden veya herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya 

uluslararası yasa veya düzenlemenin (fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet hakları dahil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ihlalini teşvik 

eden materyallerle bağlantılı olarak kullanamazsınız. patentler, ticari markalar, ticari sırlar, 

telif hakları veya herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir gizli, tescilli veya ticari sır bilgisi ile 

sınırlı olmak üzere), bilgi koruması ve mahremiyeti, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere, başka bir kişinin kişisel bilgilerini kendisi olmadan yayan içerik. izin; 

 

Hizmetler, herhangi bir otomatik makine, bot, örümcek veya benzeri otomatikleştirilmiş 

özellik veya hizmet tarafından kullanılamaz veya bunlara erişilemez; 

 

Herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmemeli veya herhangi bir kişi veya kuruluşla 

bağlantı, bağlantı veya birlikteliği başka şekilde yanlış tanıtmamalı veya hileli, yanıltıcı veya 

yanlış iletişim bilgilerini kullanmamalısınız; 

 

Hizmetlerin herhangi bir özelliğini kaldıramaz, atlatamaz, devre dışı bırakamaz, zarar 

veremez veya başka bir şekilde müdahale edemez veya herhangi bir şekilde herhangi bir 

bölümüne yetkisiz erişim sağlamaya çalışamaz veya Hizmetlerin veya Hizmetlerin işleyişine 

veya performansına müdahale edemez, bozamaz veya kesintiye uğratamazsınız. başka 

herhangi bir kişinin bunları kullanma yeteneği (sunucuların performansını herhangi bir 

şekilde düşürmeye çalışmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); 

 

Diğer kullanıcıların veya üçüncü şahısların gizlilik, tanıtım ve diğer haklarına ilişkin haklarını 

veya diğer kullanıcılar veya üçüncü şahıslar hakkında rızaları olmaksızın hasat, kazıma, veri 

toplama, veri madenciliği, ekran kazıma, indeksleme veya veri ve bilgi toplama haklarını ihlal 

edemezsiniz, Huzk'un açık yazılı izni olmaksızın, botlar, tarayıcılar, örümcekler, elekler ve 

yük test cihazları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir aracın kullanımıyla 

manuel veya otomatik olarak veya Hizmetleri test etme, kalemle test etme, koklama veya 

izleme faaliyetlerinde bulunma, sistemlerini, yazılımlarını veya donanımlarını herhangi bir 

şekilde; 

 

Hizmetleri, makul bir kişinin kabul edebileceği materyallerle bağlantılı olarak 

kullanamazsınız: saldırgan, yanlış, eksik, küfürlü, müstehcen, sakıncalı, karalayıcı, iftira 

niteliğinde, hileli veya aldatıcı, uygunsuz, pornografik, saygısız, tehdit edici, tacizi savunan 



veya yıldırma, üzücü, kaba, nefret dolu, kötü niyetli, küçükler için zararlı, ırksal veya etnik 

açıdan saldırgan, herhangi bir grup veya bireye karşı ırkçılığı, bağnazlığı, nefreti veya her 

türlü fiziksel zararı savunan veya herhangi bir kişinin dini, siyasi veya yasal gündemini 

küçümseyen veya tüzel kişi veya herhangi bir politikamız dahil olmak üzere bu Hüküm ve 

Koşullar ile tutarsız; 

 

 

 

Huzk, herhangi bir zamanda, Hizmetleri veya herhangi bir bölümünü bildirimde bulunarak 

veya bulunmadan değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Huzk'un 

Hizmetlerin veya herhangi bir bölümünün değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması 

nedeniyle Size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. 

 

  

 

Şirketin Hakları 

 

 

Huzk, Hizmetlerin veya herhangi bir bölümünün veya bölümlerinin çalışmasını herhangi bir 

zamanda askıya alma hakkını saklı tutar ve bunlarla bağlantılı olarak Şirkete karşı herhangi 

bir talepte bulunulamaz. 

 

  

 

Mücbir Sebep 

 

 

Huzk'un mücbir sebepler (herhangi bir hükümet veya yasal makamın eylemi dahil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumunda veya arıza veya hasar veya imha durumunda 

size veya başka herhangi bir kişiye karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul 

edersiniz. bilgisayar sistemlerinize, verilerinize veya kayıtlarınıza veya bunların herhangi bir 

kısmına veya herhangi bir telekomünikasyon veya bilgisayar ekipmanı veya yazılımının 

arızalanması veya yanlış yönetilmesinden kaynaklanan gecikmeler, kayıplar, hatalar veya 

eksiklikler için. 

 

  

 

 

 

Teknik problemler 

 

 

İnternet ve World Wide Web genellikle güvenilir olmakla birlikte, teknik problemlerin veya 

diğer koşulların Hizmetlere erişiminizi geciktirebileceğini veya engelleyebileceğini 

anlıyorsunuz. 

 

Huzk sorumlu olmayacaktır ve herhangi bir teknik sorun, sistem arızası ve arızası, iletişim 

hattı arızası, ekipman veya yazılım arızası veya arızası, sistem erişimi için Huzk'u veya 



acentelerini veya hizmet sağlayıcılarını sorumlu tutmayacağınızı veya sorumlu 

tutmayacağınızı kabul edersiniz. sorunlar, sistem kapasitesi sorunları, yüksek İnternet trafiği 

talebi, güvenlik ihlalleri ve yetkisiz erişim ve diğer benzer bilgisayar sorunları ve kusurları. 

 

Huzk, Hizmetlere istediğiniz zamanlarda veya yerlerde erişebileceğinizi veya bunları 

kullanabileceğinizi veya Huzk'un Hizmetler için bir bütün olarak veya herhangi bir coğrafi 

konumda yeterli kapasiteye sahip olacağını beyan, taahhüt veya garanti etmez. 

Huzk, Hizmetlerin kesintisiz ve hatasız hizmet sağlayacağını beyan, taahhüt veya garanti 

etmez. Huzk, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı 

olmamak üzere Hizmetler ve İçerik ile ilgili herhangi bir garanti veya garanti vermez. 

 

Huzk, yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, bilgi sistemlerinin işleyişinde kontrolü dışında 

gelişen teknik arızalardan kaynaklanan arızalar nedeniyle emir ve gerekliliklerin yerine 

getirilememesinden sorumlu olmayacaktır. 

 

 

 

Kullanıcı İçeriği 

 

 

"Kullanıcı İçeriği", Hizmetlere gönderdiğiniz veya Hizmetlerle birlikte kullandığınız her türlü 

bilgi ve içerik (örneğin, makaleler hakkındaki yorumlarınız) anlamına gelir. Kullanıcı 

İçeriğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Başkaları tarafından doğruluğuna, eksiksizliğine 

veya kullanışlılığına güvenilmesi veya Kullanıcı İçeriğinizin Sizi veya herhangi bir üçüncü 

şahsı kişisel olarak tanımlanabilir kılan herhangi bir şekilde ifşa edilmesi dahil olmak üzere, 

Kullanıcı İçeriğinizin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz. 

 

(a) Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğunuzu veya bunlarla ilgili yeterli hak ve yetkiye sahip 

olduğunuzu; ve (b) Kullanıcı İçeriğinizin bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmediğini; ve (c) 

Kullanıcı İçeriğiniz herhangi bir virüs, reklam yazılımı, casus yazılım, solucan veya diğer 

zararlı veya kötü niyetli kod içermez. Kullanıcı İçeriğinizden yalnızca siz sorumlusunuz. 

 

Huzk, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yedeklemekle yükümlü değildir ve Kullanıcı İçeriği 

herhangi bir zamanda silinebilir. Kullanıcı İçeriğinizin yedek kopyalarını oluşturmaktan 

yalnızca siz sorumlusunuz. 

 

Hizmetlere Kullanıcı İçeriği göndererek veya yükleyerek, Huzk'a çoğaltmak, dağıtmak, 

kamuya açık olarak görüntülemek için geri alınamaz, münhasır olmayan, telif ücretsiz ve 

tamamen ödenmiş, dünya çapında bir lisans verme hakkına sahip olduğunuzu beyan ve 

taahhüt edersiniz. ve gerçekleştirmek, bunlardan türev çalışmalar hazırlamak, diğer 

çalışmalara dahil etmek ve Kullanıcı İçeriğinizi başka bir şekilde kullanmak ve yukarıdakilerin 

alt lisanslarını vermek. Kullanıcı İçeriği ile ilgili her türlü manevi hak veya atıf iddialarından ve 

iddialarından gayri kabili rücu olarak feragat etmeyi (ve feragat edilmesini sağlamayı) kabul 

etmektesiniz. 

 

Huzk'a Hizmetlerle ilgili herhangi bir geri bildirim veya öneri ("Geri Bildirim") sağlarsanız, 

burada Huzk'a Geri Bildirimdeki tüm hakları devredersiniz ve Huzk'ın bu Geri Bildirimi ve ilgili 

bilgileri uygun gördüğü herhangi bir şekilde kullanma hakkına sahip olacağını kabul 



edersiniz. Huzk, Şirkete sağladığınız herhangi bir Geri Bildirimi gizli olmayan ve tescilli 

olmayan olarak ele alacaktır. Gizli veya özel olduğunu düşündüğünüz herhangi bir bilgi veya 

fikri Huzk'a göndermeyeceğinizi kabul etmektesiniz. 

 

Huzk, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini inceleme, araştırma ve/veya tamamen kendi takdirine 

bağlı olarak (Kullanıcı İçeriğinizi kaldırma veya değiştirme dahil olmak üzere) Size karşı 

uygun önlemleri alma hakkını saklı tutar (ancak geçerli yasanın gerektirdiği ölçüde ve 

kapsam dışında hiçbir yükümlülüğü yoktur). Hesabınızı feshetme ve/veya Sizi kanun 

uygulayıcı makamlara bildirme). 

 

Her bir Hizmet kullanıcısı, Kullanıcı İçeriğinin tamamından tek başına sorumludur. Huzk, 

Kullanıcı İçeriğini kontrol etmez ve Huzk, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu 

olmayacaktır. Huzk, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin doğruluğu, güncelliği, uygunluğu veya 

kalitesi ile ilgili hiçbir garanti vermez. Diğer Hizmetler kullanıcılarıyla olan etkileşimler iniz 

yalnızca Siz ve bu kullanıcı arasındadır. Huzk'ın bu tür etkileşimlerin sonucu olarak ortaya 

çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve 

herhangi bir kullanıcı arasında bir anlaşmazlık olması durumunda, Huzk'ın çözümüne veya 

başka herhangi bir şekilde dahil olma yükümlülüğü yoktur. 

 

 

 

 

Ticari Markalar ve Telif Hakları 

“Huzk” ve “Huzk” ticari markaları, hizmet markaları, ticari unvanlar ve logolar dahil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler, İçerik, İşaretler ile ilgili tüm haklar, unvanlar ve 

menfaatler Huzk veya bağlı şirketlerine aittir, veya diğer lisans verenlere aittir ve telif hakkı 

ve ticari marka yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. 

 

Hizmetlerden yazdırdığınız veya indirdiğiniz materyallerden herhangi bir telif hakkı bildirimini 

veya korunan fikri mülkiyet haklarının diğer belirtilerini silmemeyi kabul edersiniz. Bu Hüküm 

ve Koşullarda açıkça belirtilenler dışında, bu tür materyalleri veya Hizmetleri kullanmak için 

herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya herhangi bir hak veya lisans almayacaksınız. 

 

Hizmetlerde görüntülenen görseller ya Huzk'a ya da lisans verenlerine aittir. Telif hakkı veya 

başka herhangi bir fikri mülkiyet hakkı (ayrıca tanıtım ve gizlilik hakları dahil) tarafından 

korunan herhangi bir bilgiyi, yazılımı veya diğer materyali, bu hakların ve Huzk'ın önceden 

yazılı izni. 

 

Hizmetlerde yer alan hiçbir şey, Huzk'un veya ticari markalara sahip olabilecek herhangi bir 

üçüncü tarafın yazılı izni olmadan, herhangi bir ticari markayı kullanmak için herhangi bir 

lisans veya hak ima yoluyla, itiraz yoluyla veya başka bir şekilde verildiği şeklinde 

yorumlanamaz. Burada belirtilenler dışında ticari markaları veya Hizmetlerin diğer içeriğini 

kullanmanız kesinlikle yasaktır. 

 

Kullanıcılarımızdan veya Hizmetlerimizden birinin telif hakkıyla korunan bir materyaldeki telif 

haklarını yasa dışı olarak ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve ihlalde bulunduğu iddia edilen 

materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bir bildirim şeklinde (17 U.S.C. 

§ 512(c)), belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır: 



 

Fiziksel veya elektronik imzanız; 

 

İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkı alınmış eser(ler)in tanımı; 

 

Hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin kimliği; 

 

Bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi; 

 

Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz; 

 

Sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından izin 

verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; ve 

 

Bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi 

olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair yalan yere 

yemin etme cezasına tabi bir beyan. 

 

Lütfen 17 U.S.C. § 512(f), yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir şekilde yanlış 

beyan edilmesi, şikayet eden tarafı, yazılı bildirim ve telif hakkı ihlali iddiası ile bağlantılı 

olarak maruz kaldığımız her türlü zarar, masraf ve avukatlık ücretlerinden otomatik olarak 

sorumlu tutar. 

 

Telif hakkıyla ilgili sorularınız için lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin: 

 

E-posta: hi@huzk.com 

 

Çiğneme 

 

 

Hukuki ücretler ve diğer masraflar dahil olmak üzere tüm iddialar, talepler, yükümlülükler, 

zararlar, kayıplar, masraflar ve harcamalara karşı Huzk'u, kurumsal iştiraklerini ve ilgili 

memurlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını derhal tamamen tazmin etmeyi, savunmayı ve 

zararsız tutmayı kabul etmektesiniz. Her ne sebeple olursa olsun: (i) bu Hüküm ve Koşulların 

sizin tarafınızdan herhangi bir şekilde ihlali veya (ii) sizin tarafınızdan herhangi bir yasanın 

veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarının ihlali sonucunda ortaya çıkabilecek. 

 

Bu Hüküm ve Koşullardaki diğer haklara halel gelmeksizin, burada yer alan herhangi bir 

hükmü tamamen veya kısmen ihlal etmeniz halinde, Huzk veya Size Hizmetleri sağlayan 

herhangi bir kurumsal iştiraki, uygun gördüğü şekilde işlem yapma hakkını saklı tutar, Sizinle 

yapılan herhangi bir sözleşmeyi feshetmek, Size sağlanan Hizmetleri sona erdirmek veya 

engellemek ve/veya Size karşı yasal işlem başlatmak dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere). 

 

 

 

Geçerli Kanun ve Mahkeme Yargı Yetkisi 

 



 

Bu Hüküm ve Koşullar, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Birleşik Krallık ("İngiltere") 

kanunlarına tabi olacaktır. Bu, dünyanın herhangi bir yerinde Huzk ile ikamet edip 

etmemenizden veya Huzk ile iş yapıyor olmanızdan bağımsız olarak geçerlidir. 

 

Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir kısmı yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz 

bulunursa, o kısım ayrılabilir olarak kabul edilecek ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve 

uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. 

 

Münhasır Mahkeme Yetkisi: Bununla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığı 

çözmek için BVI içinde bulunan mahkemelerin kişisel ve münhasır yargı yetkisine tabi olmayı 

kabul edersiniz. 

 

Ihracat 

 

 

Siz ve yan kuruluşlarınız, bağlı kuruluşlarınız, müdürleriniz, memurlarınız ve çalışanlarınızın: 

ABD dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir ilgili devlet makamı tarafından 

uygulanan veya uygulanan herhangi bir yaptırımın veya ticari ambargonun konusu veya 

hedefi olmadığınızı burada beyan ve garanti ediyorsunuz. Hazine Bakanlığı Yabancı 

Varlıklar Kontrol Dairesi, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği veya Majestelerinin Hazinesi (topluca “Yaptırımlar”); ve (ii) 

Yaptırımların konusu veya hedefi olan bir ülke veya bölgede (Küba, İran, Kuzey Kore, Kırım 

Bölgesi, Rusya, Lübnan ve Suriye dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yerleşik, 

organize veya ikamet eden ve faaliyet göstermeyen. Ayrıca, siz ve bağlı kuruluşlarınız, bağlı 

kuruluşlarınız, müdürleriniz, memurlarınız ve çalışanlarınızın tüm geçerli Yaptırımlara 

uyacağını ve Şirketin Yaptırımları ihlal etmesine neden olacak herhangi bir işlem 

yapmayacağını beyan ve garanti etmektesiniz. (1) Yaptırımları veya herhangi bir geçerli 

ihracat kontrol yasasını ihlal etmeniz veya (2) bu Koşullar kapsamında aksi belirtilmedikçe ve 

Şirket'in kanun veya hakkaniyet kapsamında mevcut olan veya başka bir şekilde sağlanan 

diğer çözüm yollarından sapma olmaksızın, Yaptırımlar veya yürürlükteki ihracat kontrol 

yasaları uyarınca Şirketin bu Şartlar kapsamında faaliyet göstermeye devam etmesi için 

yasa dışı hale gelirse, Şirket yazılı bildirimde bulunur ve herhangi bir düzeltme fırsatı 

olmaksızın bu Şartları derhal feshedebilir, her durumda Şirket tarafından bu Şartlar 

kapsamında belirlenen şekilde feshedebilir. tamamen kendi takdirine bağlı. 

 

 

 

 

Açıklamalar 

 

 

İşbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetler, şu adreste kayıtlı olan Huzk Ltd tarafından 

sunulmaktadır: 

 

huzk Ltd., 

 

244 Chase Yolu, N14 6HH, Londra 



 

BİRLEŞİK KRALLIK 

 

Şu noktanın tamamen farkında olmanız önemlidir: Döviz işlemlerini gerçekleştirmek için 

yüksek düzeyde kaldıraç kullanmak, borçlanma maliyetlerinin varlıklardan elde edilen 

gelirden daha yüksek olması riskini içerir. 

 

Yukarıdakilerin sonucu şudur ki, bu dalgalanmalar Sizin lehinize olduğunda, piyasada hafif 

bir dalgalanma bile önemli kazançlar anlamına gelebilir, ancak dalgalanmalar Sizin 

zararınıza ise bu da önemli kayıplar anlamına gelebilir. 

 

  

 

  

 

Huzk Money için geçerli özel koşullar 

Huzk, kredi veya kredi kararları vermez ve fon veya başka bir kredi türü oluşturmaz ve ödünç 

vermez, bunun yerine size çeşitli hizmet sağlayıcılardan alınan genel bilgileri sağlar. 

Hizmetlerimizde bu tür üçüncü taraf sağlayıcıları göstermenin bir sonucu olarak bir 

yönlendirme ücreti alabiliriz. Hizmetler, tüm bireysel kredi şirketlerini veya piyasada bulunan 

tüm ürün türlerini içermek zorunda değildir. Hizmetlerin piyasada mevcut olan mümkün olan 

en iyi oranları ve koşulları gösterdiğini garanti etmiyoruz. 

 

Hizmetlere ilişkin hiçbir bilgi, finansal ürün tavsiyesi veya tavsiyesi olarak 

yorumlanmamalıdır. 

 

Kredinin veya diğer herhangi bir kredinin alınması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

Hizmetlerde görüntülenen üçüncü taraf sağlayıcılarla olan ilişkiniz, sizinle ilgili üçüncü taraf 

arasında ayrı bir sözleşmeye tabidir. Huzk'un, üçüncü tarafın size finansman sağlama veya 

sağlamama kararında hiçbir rolü olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Üçüncü bir şahıs 

tarafından sağlanan herhangi bir kredi, kredi veya finansmanın şartları tamamen üçüncü 

şahsın takdirindedir. 

 

Yukarıdaki “Üçüncü Şahıs Sitelerine Bağlantılar” bölümünün genelliğinden sapmadan, 

Hizmetlerden atıfta bulunulan üçüncü şahıslarla herhangi bir ilişkinizin sonucu olarak ortaya 

çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan Huzk'u sorumlu tutmayacağınızı kabul edersiniz. . 

 

ABD'deki hizmetlerimizin şu anda yalnızca aşağıdaki eyaletlerde mevcut olduğunu lütfen 

unutmayın: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, 

Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri , 

Montana, Nebraska, New Mexico, New York, Kuzey Karolina, Ohio, Güney Karolina, Güney 

Dakota, Utah, Virginia, Washington, Washington DC, Wyoming. 

 

  

 

Çeşitli 



Huzk, Hizmetlerdeki haklarını kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir üçüncü tarafa 

devredebilir. Şirketin önceden yazılı izni olmadan bu Sözleşmeye göre haklarınızı 

devredemez veya devredemezsiniz. 

 

Huzk tarafından veya Huzk adına bu Hüküm ve Koşullar ile ilgili herhangi bir zamanda 

herhangi bir hak iddiasında bulunulmaması veya performans talep edilmemesi, herhangi bir 

taviz, teslim, feragat veya feragat teşkil etmeyecek ve Huzk'ın haklarını sınırlamayacaktır. bu 

tür ihlaller veya sonraki veya diğer ihlaller. 

 

Huzk, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Hüküm ve Koşulları periyodik olarak 

değiştirme veya revize etme hakkını saklı tutar. Bu tür bir değişikliği takiben Hizmetleri 

kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğiniz ve onayladığınız anlamına 

gelir. Son revizyon, yukarıdaki “Son revize” başlığına yansıtılacaktır. 

 

Son Değiştirilme Tarihi: 09.09.2022 

 


