Sorumluluk Reddi
BudgetAir.com Sorumluluk Reddi ve Kullanım Şartları ve Koşulları
1. Genel
Bu web sitesi www.budgetair.com (bundan böyle 'bu web sitesi' olarak anılacaktır), tescilli ofisi
Amsterdam, Hollanda'da bulunan Travix. (bundan böyle "Travix" olarak anılacaktır) tarafından oluşturulup
sürdürülmektedir. Kullanım koşulları ve şartlarımız bu web sitesinin kullanımında geçerlidir. Bu web
sitesini kullanarak bu kullanım koşulları ve şartlarıyla bağlanmayı kabul ediyorsunuz.
Bu web sitesi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (DPA-Personal Data Protection) kapsamında rapor verme
görevine uyar.

2. Kullanım Şartları ve Koşulları
Bu web sitesi yoluyla ancak geçerli bir e-posta adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız varsa ve
bütün katılımcıların doğru kişisel bilgilerine sahipseniz rezervasyon yapabilirsiniz. BudgetAir, bu web
sitesi kullanıcılarının, bu web sitesinin en iyi biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan internet ayarlarını
etkinleştirmelerini tavsiye ediyor.
Yanlış bilgi sağlamak rezervasyonunuzun iptaliyle sonuçlanabilir ve/veya bu web sitesi üzerinden
rezervasyonu yapan kişinin kullanıcısının karşılayacağı ilave maliyetlerle sonuçlanabilir.
Bu web sitesinin içeriğinin tamamı münhasıran BudgetAir'e aittir. Bu web sitesinde bulunan telif hakları
dahil, Travix'e ait bütün alt alanlarda bulunan bütün materyaller ve ticari markalar, Travix'e aittir veya
üçüncü taraflarca lisans verilmiştir. Bu web sitesinin kullanıcısı bu markalarla ilgili lisansa veya kullanım
hakkına sahip değildir.
Bu web sitesindeki yazılım, metinler, veriler, grafik temsiller, çizimler, sesler, videolar, logolar, simgeler
veya html kodları ve diğer şifrelemeler dahil ama bunlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgiler ve materyaller,
Travix'in önceden izni olmadan bu web sitesi ortamının dışında hiçbir şekilde yayınlanamaz,
değiştirilemez,
kopyalanamaz, tekrar üretilemez veya düzenlenemez. Bu web sitesinin haklarının ihlal edilmesi
cezaya tabidir.
Bu web sitesini veya herhangi bir bölümünü kişisel kullanım veya üçüncü taraflar için otomatik
araçlarla (örneğin: 'scraping', 'crawling', 'spidering', 'phishing', 'hacking', vb.) düzenlemek, bilgileri
sistematik olarak indirmek veya bu web sitesinin içeriği ve verilerini bağlantılar yoluyla üçüncü
taraflara bağlamak yasaktır.
Bu web sitesi kullanıcısının, bu web sitesi üzerinden rezerve edilip satın alınan ürünleri veya
hizmetleri ödeme karşılığında herhangi bir biçimde satması, teklif etmesi veya tedarik etmesi
yasaktır.
BudgetAir kullanıcının, önemli nedenlerle (örneğin: kullanım koşulları ve şartlarının ihlal edilmesi,
sahtekarlık girişimi, vb.) bu web sitesine ve / veya bağlantılı hizmetlere erişimlerini engelleme hakkını
saklı tutar.
BudgetAir, kullanıcılarına bilgi vermeden bu web sitesi kullanım koşullarını ve şartlarını her an
değiştirme veya yenileme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu web sitesinin kullanım koşulları ve şartları

ile ilgili sayfalarını düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Kullanım koşulları ve şartları
metnine, bu web sitesi üzerindeki Koşullar bağlantısı ve Sorumluluk Reddi bağlantısı üzerinden
erişilebilir. Her zaman o anda geçerli olan kullanım koşulları ve şartlarına bağlısınız.

3. Sorumluluk Reddi
Travix, bu web sitesinin veya başlangıç noktası olarak bağlantılı bir web sitesinin kullanımından
kaynaklanan veya kullanımıyla ve kullanılamamasıyla ilgili herhangi özellikte zararlardan sorumlu
olmayacaktır.
Bu web sitesinin oluşturulması ve bakımında azami özen gösterilmektedir. Yine de eksik bilgi veya tam
olmayan veya yanlış bilgi bulunabilir. Seyahatle ilgili ürünler ve / veya hizmetlerle ilgili bilgi üçüncü
taraflardan kaynakların veya üçüncü taraflarca sağlanır.
Bu web sitesindeki bütün özel teklifler yükümlülük barındırmaz ve bu özel tekliflerden hiçbir hak
türetilemez. İlgili hizmet tedarikçisinin ilave kısıtlayıcı koşulları, bu web sitesindeki bütün özel teklifler için
geçerli olabilir. Bir rezervasyonu tamamlamak için o anda geçerli olan rezervasyon koşullarını kabul
etmeniz istenir.
BudgetAir, üçüncü taraflarca işletilen web sitelerine ve bu web sitesinde üçüncü taraflarca sunulan
hizmetlere köprü sunduğunda BudgetAir, bu üçüncü tarafların aracısı veya temsilcisi olarak hareket
etmez. Bu köprüler sadece referans olarak sunulur. BudgetAir'in, bu köprülerle ilişkili web sitelerinin
içerikleri üzerinde hiçbir etkisi bulunmaz ve bu web sitelerinin içerikleri için sorumluluk kabul etmez.
BudgetAir, üçüncü tarafların sorumluluğu kapsamında çıkarıldıkları ve bu web sitesi üzerinden
yayınlandıkları ölçüsünde fotoğraf materyali, broşürler ve diğer bilgi materyalinden sorumlu değildir.
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