İndirmeler için kullanım koşulları

1. İndirme alanında, Gretsch-Unitas şirketler grubu tarafından oluşturulmuş içerikler
bulabilirsiniz. İndirme için sunulan tüm malzemeler, telif hakkına tabidir ve Alman ve
uluslararası marka, telif hakkı ve veri bankası hukuku tarafından korunmuştur.
Gretsch-Unitas şirketler grubu tarafından indirme için kullanıma sunulan veriler, Gretsch
-Unitas‘ın veya onun lisans aldığı şirketlerin kullanım haklarına tabidir. Bahsedilen
kullanımların dışında uygulayıcının içerikler üzerinde hiçbir hakkı bulunmaz.
Resim ve veri malzemelerinin renkli tasarımı üzerindekiler de dahil, herhangi bir
değişikliğin yapılması yasaktır. Değiştirilmemiş dosyalarla bağlantılı olarak veya
bunların yayınlanması veya başkalarına verilmesi sırasında ürün dışında ya da ürün
için zararlı içeriklerin dağıtılması yasaktır.
2. Gretsch-Unitas şirketler grubunun indirme için hazır bulundurduğu bilgiler, broşürler,
kataloglar ve diğer diğer dosyalar basılabilir, ancak içeriklerinin değiştirilmesi yasaktır.
Münferit sayfaların, resimlerin veya metinlerin ayrı olarak kaydedilmesi, çoğaltılması
veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Veriler değiştirilmeden başkalarına
verilebilir. Satışları yasaktır.
3. Teklif edilen indirmeler virüs kontrolünden geçmiş olmakla birlikte, söz konusu zar
arlı kodların bulunma ihtimalinin yüzde yüz ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu
nedenle uygulayıcının bunları indirme sırasında yeniden virüs kontrolünden geçirmesi
önerilir.

Terms of use for downloads

1. The download area provides contents created by the Gretsch-Unitas Group. All material
made available for download is subject to copyright protection and protected by German and
international trademark, copyright and database right laws.
All data made available for download by the Gretsch-Unitas Group are subject to the right
of use of Gretsch-Unitas GmbH or their licensers. The user receives no other rights to the
contents than the uses mentioned above.
The image and data material must not be modified in any way; this also includes colour alterations. Disseminating non product-related or product-damaging contents when publishing or
passing on the unchanged data files is not permitted.
2. Information bulletins, brochures, catalogues and other data files made available for download by the Gretsch-Unitas Group may be printed out, however, their content must not be
modified. Individual pages, photos or texts must not be saved separately, reproduced or
used otherwise. The data files may be passed on in an unchanged form. Selling the data
files is not permitted.
3. Although the data files provided for download were scanned for viruses, the risk of damage
due to existing malicious codes cannot be fully eliminated. Therefore, the user is asked to
make another virus check when downloading.

