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 THERMO KING EKİPMAN YAZILIMI LİSANS SÖZLEŞMESİ 

SİZİN VEYA TEMSİL ETTİĞİNİZ KURULUŞUN ("SİZ") SAHİP OLDUĞU THERMO KING 
EKIPMANINI (“EKIPMAN”) KULLANARAK AŞAĞIDAKI ŞARTLARA UYMAYI KABUL 
ETMIŞ OLURSUNUZ: 

EKİPMANI KULLANMADAN VEYA YAZILIM GÜNCELLEMESİNİ İNDİRMEDEN 
ÖNCE LÜTFEN BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİ (“LİSANS”) DİKKATLİCE 
OKUYUN.  EKİPMANI KULLANARAK VEYA UYGUN OLAN BİR YAZILIM 
GÜNCELLEMESİNİ İNDİREREK BU LİSANS KOŞULLARINA UYMAYI KABUL ETMİŞ 
OLURSUNUZ.  BU LİSANS KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, EKİPMANI 
KULLANMAYIN VEYA YAZILIM GÜNCELLEMESİNİ İNDİRMEYİN.

1. Yazılım ve Kullanım Hakları   

a. Ekipman, yazılım güncellemeleri ile güncellenebilecek veya değiştirilebilecek şekilde, ister salt 
okunur bellekte, ister herhangi bir ortamda veya başka bir biçimde olsun yazılım, cihaz yazılımı, 
uygulamalar, belgeler, içerik, özel arayüzler, protokoller, özel mesajlar, denetleyici alan ağı mesajları ve 
Ekipman ile birlikte gelen diğer içerikleri içeren denetleyicilere ve diğer bileşenlere sahiptir. 

b. Yazılımımız Thermo King Corporation ve bağlı kuruluşlarına (burada toplu olarak “Thermo King”, 
“bizim”, “bize” veya “biz” olarak anılacaktır) aittir, sağlanmıştır ve lisanslanmıştır.  Aşağıda açıkça 
verilen lisansa tabi olarak, herhangi bir telif hakkı, patent, ticari sır, ticari marka veya buradaki diğer 
mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir Yazılımla ilgili hiçbir hak, 
mülkiyet hakkı, menfaat veya başka bir lisans hakkı elde edemezsiniz.  

c. Bu Lisansın hüküm ve koşullarına tabi olarak, Thermo King, size, Yazılımın beyan edilen amaç 
doğrultusunda Ekipmana kurulduğu şekliyle kullanılması konusunda sınırlı, münhasır olmayan, alt lisans 
verilemez ve feshedilebilir bir lisans vermekte olup, siz de aynısını kabul etmektesiniz.  Yazılımın bu 
Lisansı ihlal edecek şekilde herhangi bir şekilde kaldırılması, çoğaltılması, tersine mühendislik 
uygulanması veya diğer izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır.  Ekipman veya Yazılımın korsanlık ile 
değiştirilmesi, onaylanmamış yazılımların yüklenmesi veya Ekipmanın yetkisiz üçüncü taraf ekipmanına 
bağlanması Ekipmanın garantisini geçersiz kılabilir.  Böyle işlemlere, bu sınırlamaya bağlı kalmaksızın 
yürürlükteki kanunlar gereği açıkça izin verilmesi dışında, tersine mühendislik, tersine çevirme veya 
Yazılımı kaynak koda dönüştürme işlemlerini uygulayamazsınız.  

d. Bu Lisansın hüküm ve koşullarına tabi olarak, size Thermo King tarafından sağlanabilecek Yazılım 
güncellemelerini indirmek ve yüklemek üzere sınırlı, münhasır olmayan bir lisans verilir.  Thermo King 
ayrıca Yazılıma ilişkin otomatik güncellemeler de sağlayabilir.  Bu Lisansı kabul ederek, herhangi bir ek 
bildirimde bulunmadan otomatik güncellemeleri almayı kabul etmiş olursunuz.  Ayrıca, Ekipmana yetkili 
bir Thermo King servis sağlayıcısı tarafından bakım hizmeti verildiğinde, Yazılımın servis sağlayıcı 
tarafından herhangi bir ek bildirimde bulunulmaksızın güncellenebileceğini de kabul edersiniz.    

e. Thermo King bu Lisans dahilinde açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.  Örneğin, bu Lisans size 
aşağıdaki eylemlerle ilgili herhangi bir hak vermez ve şu eylemleri yapamazsınız: 

i. herhangi bir Yazılımı tamamen veya kısmen çoğaltma, değiştirme, uyarlama, tercüme etme veya 
iletme;  

ii. herhangi bir Yazılımı kiralama, kiraya verme, lisansını verme veya Yazılıma başka bir şekilde 
erişim sağlama;  
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iii. Yazılımı devretme (bu Lisans uyarınca izin verilen durumlar dışında); 

iv. Yazılım kapsamındaki ticari markaları veya mülkiyet bildirimlerini değiştirme, kaldırma veya 
örtbas etme; 

v. herhangi bir Yazılımı geri derleme, kaynak kodunu oluşturma, şifresini çözme, ayrıştırma, ayıklama 
veya diğer şekilde başkalarına tersine mühendislik girişiminde bulunma veya başkalarının bu 
eylemleri gerçekleştirmesine yardımcı olma; 

vi. Yazılım veya Ekipmana erişmek veya bunlarla etkileşim kurmak üzere Thermo King tarafından 
yetkilendirilmemiş üçüncü şahıs cihazlara Ekipmanı bağlama veya üçüncü şahısların bağlanmasını 
sağlama ve 

vii. Yazılım veya Ekipmana erişmek veya bunlarla etkileşimde bulunmak üzere üçüncü taraf cihazlarını 
veya yazılımlarını tasarlamak, geliştirmek, üretmek, lisanslamak veya dağıtmak için Thermo King 
protokollerini, özel arayüzleri veya Yazılım kapsamındaki diğer fikri mülkiyet hakları kullanma 
veya üçüncü bir şahsın kullanmasına yardımcı olma. 

2. Sizin Sorumluluklarınız 

a. Ekipman ve Yazılımı tüm kılavuzlara ve yönergelere uygun olarak çalıştırmayı kabul edersiniz. Tüm 
Ekipman ve Yazılımın, uygun olduğu durumda nakliye soğutma ünitesinin uzaktan 2 yönlü çalıştırılması 
dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere nakliye soğutma ekipmanı konusunda gerekli anlayışa ve 
know-how'a sahip kullanıcılar tarafından çalıştırılmasını sağlamayı kabul edersiniz. 

b. Ekipman veya Yazılımın mobil cihazlarla arayüz oluşturması durumunda, araç kullanırken söz 
konusu mobil cihazları kullanmayacağınızı ve operatörlerinize sürüş sırasında söz konusu mobil cihazları 
kullanmamalarını tavsiye edeceğinizi kabul edersiniz.  Sürüş sırasında mobil cihazları kullanmanın 
tehlikeli bir aktivite olduğunu ve bu nedenle sürüş sırasında mobil cihazların kullanılmasının tavsiye 
edilmediğini kabul edersiniz. 

3. Bilgilerin Kullanımı  

a. Ekipman veya Yazılım ya da her ikisi birden bilgi toplayabilir ve Thermo King ile paylaşabilir. 
Ekipman veya Yazılım aracılığıyla Thermo King'e sağladığınız bilgilerle ilgili olarak yürürlükteki 
yasalara uyacağınızı kabul edersiniz.  Bu Lisansı kabul ederek ve Ekipman ve Yazılımı kullanarak, 
Thermo King'in söz konusu bilgileri toplayabileceğini, kullanabileceğini 
https://www.tranetechnologies.com/privacy-policy.html adresinde bulunan ve işbu belgeye referans 
yoluyla dahil edilen Trane Technologies Veri Koruma ve Gizlilik Politikasında ve 
https://europe.thermoking.com/tk-machine-information-policy/ adresinde mevcut ve işbu sözleşmeye 
referans yoluyla dahil edilen Thermo King Makine Bilgilendirme Politikasında açıklanan şekilde 
satıcılara, servis sağlayıcılara ve diğer üçüncü taraflara ifşa edebileceğini kabul edersiniz.  Makine ile 
ilgili bilgileri Thermo King ile paylaşmaktan vazgeçmek isterseniz Thermo King'in Opt-
Out@ThermoKing.com adresine e-posta gönderin.  Thermo King'in bu politikaları dilediği zaman 
değiştirebileceğini veya güncelleyebileceğini kabul edersiniz.   

b. Thermo King ile ayrı bir telematik, hizmet, mobil uygulama veya başka bir sözleşmenin hükümleri 
konusunda mutabakat sağlamanız veya sözleşme imzalamanız durumunda, bilgilerin toplanması, 
kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin hüküm ve koşullar söz konusu diğer hüküm veya anlaşma 
kapsamında karşılanabilir.  
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4. Devir ve Temlik  

Yazılımı kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, yeniden dağıtamaz veya alt lisansını veremezsiniz. Devir 
kapsamının Ekipmanı ve Yazılımı içermesi ve Ekipmanı ve Yazılımı alan tarafın bu Lisansın Yazılımın 
devir, temlik ve kullanımında geçerli olduğunu kabul etmesi şartıyla, Ekipman mülkiyetinin devri ile 
bağlantılı olarak Yazılım üzerindeki tüm lisans haklarınızı başka bir tarafa devredebilirsiniz.  

5. Üçüncü Taraf Yazılımlar 

Ekipman, bu Lisans kapsamındaki aksi yönündeki hiçbir hükme bakılmaksızın, ayrı bir geçerli lisans 
kapsamında lisanslanan diğer üçüncü taraf yazılımları içerebilir.  Her türlü gerekli onay, bildirim ve lisans 
bilgileri (“Üçüncü Taraf Yazılım Bildirimleri”) Ekipmanla birlikte sağlanacaktır.  Üçüncü Taraf Yazılım 
Bildirimleri, belgelerde, benioku dosyalarında, bir aygıt ekranında, yerleşik bir sunucu aracılığıyla veya 
Ekipmanla etkileşim kuran bir web sitesi veya mobil aygıt üzerinden sağlanabilir.   

6. Sona Erme ve Fesih 

Bu Lisans sonlandırılıncaya kadar geçerlidir.  Bu Lisans kapsamındaki haklarınız, bu Lisans 
koşullarından herhangi birine uymadığınız takdirde, Thermo King tarafından bildirimde bulunulmaksızın 
kendiliğinden sona erecek veya başka bir şekilde geçerliliğini yitirecektir. Bu Lisansın 3, 5, 6, 7, 8 ve 10 
numaralı maddeleri fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.      

7. Garantilerin Reddi 

THERMO KING FEDERAL, DEVLET VE YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU 
BELGE KAPSAMINDA LİSANSLANAN YAZILIMLA İLGİLİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK YA DA 
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK HUSUSUNDAKİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK 
ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ YA DA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. 
THERMO KING VERİ BAĞLANTISINI, AĞ KULLANILABİLİRLİĞİNİ VEYA YAZILIMIN 
KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ HİZMET GÖRECEĞİNİ GARANTİ EDEMEZ. 

YAZILIMLA İLGİLİ BU GARANTİ MÜNHASIRDIR VE TİCARİ ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ 
BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ VE TİCARİ İŞLEM, EDİM YA DA TİCARİ 
KULLANIMDAN KAYNAKLANAN GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ 
TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNİ ALIR. 

Thermo King'in Ekipmanın veya Yazılımın arızalanması veya çalışmaması, Ekipman performans 
sorunlarının belirlenememesi veya düzeltici eylem önerilmemesi durumunda meydana gelebilecek ya da 
Yazılımla başka bir şekilde ilgili olabilecek kayıplardan sorumlu olmadığını kabul edersiniz. 

8. Sorumluluğun Sınırlanması 

Yürürlükteki kanun gereği yasaklanmadığı ölçüde, Thermo King veya Thermo King'in bağlı 
kuruluşlarından, memurlarından, çalışanlarından ve acentelerinden herhangi biri, kar kaybı, yolsuzluk 
veya veri kaybı, iş kesintisi, kullanım kaybı, araçlara, içeriklere, ürün kargolarına veya diğer mülklere 
verilen hasardan ya da Yazılımı veya herhangi bir üçüncü taraf yazılımını, uygulamasını ya da Yazılım ile 
bağlantılı hizmetleri kullanımınızdan veya kullanımınızın yetersizliğinden kaynaklanan veyahut bunlarla 
bağlantılı olan sair her türlü ticari hasar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel 
yaralanma veya herhangi bir arızi, özel, dolaylı veya netice kabilinden husule gelen zararlardan 
sorumluluk teorisine (sözleşme, haksız fiil veya başka türlü) bakılmaksızın ve Thermo King'e bu tür zarar 
olasılıkları bildirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır.  
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Hiçbir surette, Thermo King'in size karşı olan toplam sorumluluğu (kişisel yaralanmayı içeren durumlarda 
yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında) elli ABD Dolarını (50 ABD Doları) aşmayacaktır.  

9. İhracat Kontrolü   

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yargı bölgeleri ürün ve bilgilerin ihracatını kontrol etmektedir. Bu 
tür kısıtlamalara uymayı ve Yazılımı veya herhangi bir bölümünü ihracat kontrol yasalarının yasakladığı 
ülkelere veya kişilere ihraç etmemeyi ya da yeniden ihraç etmemeyi kabul edersiniz. Yazılımı kullanarak, 
bu tür bir ihracatın yasak olduğu bir ülkede olmadığınızı ve ABD Ticaret Bakanlığı'nın Sipariş Reddi 
Tablosunda veya ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesinde yer 
almadığınızı kabul edersiniz. 

10. Muhtelif Hükümler 

a. Thermo King, bu Lisansı önceden izniniz olmadan Thermo King'e bağlı herhangi bir şirket veya 
kuruluşa ya da bir kurumsal yeniden yapılandırma, birleşme veya satın alma ile ilişkili bir temlik yoluyla 
devir ve temlik edebilir.

b. Yazılımı kullanımınızla ilgili olarak yerel yargı bölgenizin yasalarına uymaktan sorumlusunuz.    

c. Bu Yazılım Lisans Sözleşmesini kendiniz veya Ekipmanın sahibi olan temsil ettiğiniz tüzel kişi 
adına kabul etme ve kabul etme hakkına, yetkisine ve ehliyetine sahip olduğunuzu beyan ve 
taahhüt edersiniz.   

Telif hakkı 2020 Thermo King Corporation  


