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Bu Kullan?m Ko?ullar?, bu web sitesinin ve Sandoz Türkiye’nin sponsor oldu?u ve bu
Kullan?m Ko?ullar?na link veren di?er web sitelerinin ilgili k?s?mlar?n?n kullan?m? için
geçerlidir. Söz konusu di?er web sitelerinin sahiplerinin kendi, ilave kullan?m ko?ullar? da
olabilir. Sandoz Türkiye’nin kurumsal i?tiraklerinin de kendi Kullan?m Ko?ullar? olabilece?ine
dikkat edilmelidir.
1. Bu Sitenin Kullan?m?na ?li?kin Kurallar, Kurallar?n Kabulü ve Kurallar?n
Revizyonlar?
Bu siteyi ziyaret etti?inizde bu Kullan?m Ko?ullar?na uymay? kabul etmi? say?l?rs?n?z.
Sandoz Türkiye, bu Kullan?m Ko?ullar?n? herhangi bir zamanda güncelleyebilir.
Güncellemeler bu siteyi kullanman?zla ilgili olaca??ndan, güncel Kullan?m Ko?ullar?n?
incelemek için bu sayfay? zaman zaman ziyaret etmeniz gerekmektedir.
2. T?bbi Bilgiler / Hastal?klar
Bu web sitesinde yer alan ürün bilgileri, Sandoz Türkiye taraf?ndan sadece genel bilgi amaçl?
olarak sa?lanmaktad?r. Amaç eksiksiz t?bbi bilgi vermek de?ildir. Eksiksiz t?bbi bilgileri her
zaman reçete yazan hekiminizden veya di?er sa?l?k dan??manlar?ndan alman?z
gerekmektedir. TIBB? B?R RAHATSIZLI?INIZ OLMASI HAL?NDE DERHAL KEND?
DOKTORUNUZU VEYA SA?LIK H?ZMET? SA?LAYICINIZI GÖRÜN.
K???SELLE?T?R?LM?? TIBB? TE?H?S VEYA HASTAYA ÖZEL TEDAV? TAVS?YELER?
SUNMAMAKTAYIZ. Bir çok ilaca ve t?bbi cihaza eri?im sadece reçete mümkündür. Sa?l?k
mesle?i mensuplar? ürünün kullanma talimat?ndan tüm t?bbi bilgileri edinebilir.
3. Dünya Genelindeki Ürünler
Burada belirtilen baz? ürünler tüm ülkelerde ayn? Ticari Marka ile sat?lmayabilir. Bu Sitede
belirtilen ürünler, kullan?c? ülkeye ba?l? olarak farkl? resmi gerekliliklere tabi olabilir. Sonuç
olarak, ziyaretçilere bu Sitenin veya belirli bölümlerinin sadece belirli uzman kullan?c?lara
veya sadece belirli ülkelerdeki hedef kitlelere yönelik oldu?u bildiriminde bulunulabilir. Bu
ürünlere ili?kin bilgiler ülkeler aras?nda farkl?l?k gösterebilir. Siteyi ziyaret eden ki?iler yerel
t?bbi kaynaklardan ve düzenleyici makamlar?ndan kendi ülkeleri için geçerli bilgileri
ö?renmelidir.
4. Bilgileri Kullan?m?
Bu sitedeki; metinler, resimler, ses ve video dosyalar? dahil bilgileri sadece ticari olmayan
kendi ?ahsi amaçlar?n?z için indirebilir veya kullanabilirsiniz. Bu bilgileri Sandoz Türkiye’nin
izni olmaks?z?n ticari amaçlarla kullanamazs?n?z veya yeniden kullanamazs?n?z.
?ndirdi?iniz her türlü materyalin içeri?indeki her bir telif veya di?er mülkiyet hakk? bildirimini
saklaman?z ve aynen kullanman?z gerekmektedir. Bu sitede gördü?ünüz veya okudu?unuz

her ?eyin aksi belirtilmedikçe telif hakk? ile korundu?unu ve Sandoz Türkiye’nin yaz?l? izni
olmaks?z?n kullan?lamayaca??n? kabul etmeniz gerekmektedir. Sandoz Türkiye, sitede
görüntülenen materyalleri kullanman?z?n Sandoz Türkiye’ye ait veya ba?l? olmayan üçüncü
taraflar?n haklar?n? ihlal etmedi?ini beyan veya taahhüt etmemektedir. Sandoz Türkiye size
bu s?n?rl? yetki d???nda Bilgilerle ilgili herhangi bir lisans veya hak vermemektedir.
5. Ticari Marka / Mülkiyet Haklar?
Aksi belirtilmedikçe, sitede geçen tüm ürün isimlerinin, büyük punto ile veya ticari marka
sembolü ile birlikte geçip geçmemesinden ba??ms?z olarak, Sandoz’un ticari markalar?
oldu?unu kabul etmeniz gerekmektedir. Bu Site ayn? zamanda Sandoz Türkiye’ye ve/veya
di?er taraflara ait patentler, tescilli bilgiler, teknolojiler, ürünler, prosesler veya ba?ka mülkiyet
haklar? içerebilir veya bunlara referansta bulunabilir. Sandoz Türkiye’ye ve/veya di?er
taraflara ait söz konusu ticari markalar, patentler, ticari s?rlar, teknolojiler, ürünler, prosesler
veya di?er mülkiyet haklar?na ili?kin olarak size hiçbir lisans veya ba?ka bir hak
verilmemektedir.
6. Bize Verdi?iniz Bilgiler
Gizlilik Politikam?z kapsam?ndaki bilgiler d???nda Siteye gönderdi?iniz her türlü bilgiye “gizli
olmayan bilgi” olarak muamele edilecektir. Gönderdi?iniz her türlü bilgi tüm amaçlarla Sandoz
Türkiye’nin mülkiyetine geçer. Ayr?ca, Sandoz Türkiye siteye gönderdi?iniz fikirleri size hiçbir
ücret ödemeksizin kullanmakta serbesttir.
7. Garantilerle ?lgili Yükümlülük Reddi
Sandoz Türkiye sitedeki bilgilerin do?ru ve güncel olmas? için makul ölçüde çaba gösterse de,
bilgilerde geçersizlikler veya hatalar olabilir. Sandoz Türkiye, istedi?i zaman, önceden
bildirimde bulunmaks?z?n bilgilerde ve bu bilgilerde yer alan ürün ve programlarda de?i?iklik
yapma veya siteyi kapatma hakk?n? sakl? tutar. Sandoz Türkiye bilgilerin herhangi birinin
do?rulu?una ili?kin beyan veya taahhütte bulunmaz ve sitenin içeri?indeki hatalarla veya eksik
bilgilerle ilgili yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. TÜM B?LG?LER “OLDU?U G?B?”
SUNULMAKTADIR. SANDOZ TÜRK?YE, BU S?TEDEK? B?LG?LER?N EKS?KS?ZL???
VEYA DO?RULU?UYLA VEYA OLASI KULLANIMIYLA ?LG?L? HERHANG? B?R GARANT?
VERMEMEKTED?R. BU NEDENLE, B?LG?LER S?TEY? Z?YARET EDEN K???LER
TARAFINDAN D?KKATL? B?R ?EK?LDE DE?ERLEND?R?LMEL?D?R. NE SANDOZ
TÜRK?YE NE DE BU S?TEN?N HAZIRLANMASINDA, ÜRET?LMES?NDE VEYA S?ZE
SUNULMASINDA ROL ALAN BA?KA B?R TARAF BU S?TEYE ER???MDEN, S?TEN?N
KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN, VEYA S?TE ?ÇER???NDEK?
HATALAR VEYA EKS?K B?LG?LERDEN KAYNAKLANAN DO?RUDAN, ARIZ?,
SONUÇSAL, DOLAYLI VEYA CEZA? ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. Baz?
yarg? yerleri z?mni garantilerin hariç tutulmas?na izin vermemektedir; bu nedenle yukar?daki
sorumluluk reddi sizin için geçerli olmayabilir. Sandoz Türkiye ayn? zamanda bu siteye
eri?iminizle ba?lant?l? olarak bilgisayar?n?z?n veya di?er donan?m?n?z?n görebilece?i
zararla veya bunlara bula?abilecek virüslerle ilgili sorumluluk kabul etmez ve bunlardan
sorumlu olmayacakt?r.
8. Di?er Sitelere Linkler
Bu sitenin ziyaretçilerini ilgilendirebilecek konularda veya kolayl?k sa?lamak amac?yla üçüncü

taraf sitelere linkler verilebilir, link verilmi? olmas? bu sitelerin onayland??? anlam?na
gelmemektedir. Siteden ayr?l?rken, size üçüncü taraf sitelerin kullan?m ko?ullar?n?n ve
gizlilik politikas?n?n farkl? olabilece?i bilgisini vermeye çal??aca??z. Bununla birlikte,
Sandoz Türkiye üçüncü taraf sitelerdeki içeri?in do?rulu?u veya yasall??? konusunda
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflar?n gizlilik uygulamalar?yla ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
9. Bu Siteye Gönderilen Bilgiler
Sandoz Türkiye bu sitedeki tart??malar?, yay?nlar? ve vb. payla??mlar? takip etmeyi veya
incelemeyi taahhüt etmemektedir. Gönderilmi? içerikten kaynaklanan herhangi bir sorumluluk
veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yasa d???, tehdit edici, karalay?c?, onur k?r?c?,
müstehcen, skandal yarat?c?, pornografik veya küfür içeren materyaller veya suç olarak kabul
edilebilecek, hukuki yükümlülü?e yol açacak veya yasalar? ba?ka bir ?ekilde ihlal edecek
davran??lar te?kil edecek veya bu davran??lar? te?vik edecek materyaller yay?nlaman?z
veya iletmeniz yasakt?r. SANDOZ TÜRK?YE, BU G?B? B?LG? VEYA MATERYALLER?
?LETMES?N? TALEP EDEN VEYA BU YÖNDE D?REKT?F VEREN ADL? MAKAMLAR VE
MAHKEMELERLE TAM ??B?RL??? ?Ç?NDE OLACAKTIR. Uygun gördü?ümüzde, derhal
ve bildirimde bulunmaks?z?n, kullan?c?n?n siteyi kullanmas?n? önlemek ve siteye kullan?c?
taraf?ndan gönderilen bilgileri, verileri ve içeri?i kald?rmak gibi düzeltici eylemlerde
bulunabiliriz.
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