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Kurallar ve Koşullar  
Anton Paar GmbH, Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Avusturya (bundan sonra “Anton Paar” olarak 
anılacak), müşterilerinin TriTec, Surpass, SAXS ve Atomik Kuvvet Mikroskopu ürünlerine gösterdikleri ilgiyi 
ödüllendirmek için defterler vermektedir. Bu kampanyaya kayıt sadece Anton Paar’ın bir iştirak şirket 
tarafından temsil edildiği ülkelerde (https://www.anton-paar.com/corp-en/about-us/company/) sunulmaktadır 
ve bu kuralların ve koşulların kabul edilmesini gerektirmektedir.  

Stoklar bitene kadar ilgili adaylar, https://www.anton-paar.com/surface-characterization adresinde tam ve 
doğru bilgilerini girerek katılabilirler. Anton Paar’ın kayıt formunu alması tek belirleyicidir. İlgili Anton Paar 
iştiraki, geçici bir toplantı programlamak için sağlanan bilgileri kullanarak katılımcılarla iletişim kuracaktır. 
Kayıt formuna doğru e-posta adresinin girilmesi sadece katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcıların 
bilgilendirilmesi ile ilgili hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir. Defter yalnızca programlanan randevu 
sırasında Anton Paar satış temsilcisi tarafından verilebilir. Kargo ile gönderim yapılmayacaktır. Anton Paar’ın 
kararı nihaidir ve bununla ilgili hiçbir yazışma yapılamayacaktır. Hukuk mahkemelerine yapılacak 
müracaatlar hariçtir. Anton Paar grubunun çalışanları ve onların akrabaları ve varlıkları ya da yasal olarak 
izni olmayan kişiler katılamaz. Her katılımcı, kampanyaya katılarak açık ve zorunlu olarak i) katılmaya hakları 
olduğunu onaylamakta ii) bu kuralları ve koşulları okuduğunu ve anladığını onaylamakta ve onlara bağlı 
olduğunu kabul etmektedir.  

Anton Paar, katılımcılar ve/veya üçüncü şahıslar tarafından bu kampanyayla ilgili verilen ya da yayılan yanlış 
bilgilerden dolayı yükümlülük kabul etmektedir. Anton Paar, bu kampanyanın gerçekleştirilmesinde 
bağlantıların ve/veya referansların doğruluğunu ve tamlığını garanti etmemektedir. Anton Paar, ihmalden 
kaynaklananlar dahil olmak üzere kişisel yaralanmalar ya da i) teknik zorluklar ya da ekipmanların 
çalışmaması; ii) hırsızlık, izinsiz erişim ya da üçüncü şahıs müdahaleleri; iii) Anton Paar’ın kontrolünün 
ötesindeki herhangi bir nedenden dolayı geç, kayıp, değiştirilmiş, hasarlı ya da yanlış yönlendirilmiş katılım 
iddiası (Anton Paar’ın almasından önce ve sonra); ya da iv) burada aksi açıkça belirtilmediği sürece tüm 
vergi yükümlülükleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla herhangi bir şekilde bu kampanyadan 
kaynaklanan, ister doğrudan, dolaylı, özel ya da isterse sonuçta meydana gelen türde olsun fırsat kaybı dahil 
olmak üzere herhangi bir kayıp ya da hasardan sorumlu değildir ve yasaların izin verdiği azami ölçüde 
bunlarla ilgili tüm yükümlülükleri reddetmektedir.  

Anton Paar, bu kuralları ve koşulları önceden haber vermeden istediği zaman değiştirme ve güncelleme ve 
bu web sitesinde yayımlama hakkını saklı tutmaktadır. Bu kurallar ve koşullar, yasaların çatışması hükümleri 
hariç olmak üzere Avusturya yasaları tarafından yönetilmektedir ve bu yasalara göre oluşturulmuştur. 
Taraflar, Avusturya’nın Graz şehrindeki yetkili mahkemelere başvurmayı kabul etmektedir.  

 

Katılımcıların bilgileri  
Bu kampanyadaki katılımcıların, kayıt formunda kişisel bilgilerini vermeleri gerekmektedir. Anton Paar, 
verilen bilgileri, bu açılış kampanyasının gerçekleştirilmesinde ve tamamlanmasında ve Anton Paar grubu 
içindeki pazarlama amaçları ve pazarlama analizleri için toplayabilir, işleyebilir ve kullanabilir ve işbu belge ile 
katılımcılar bunları açıkça kabul etmektedir. Katılımcılar, sağlanan e-posta adresine Anton Paar’dan yukarıda 
belirtilen amaçlarla ilgili e-postalar almayı da kabul etmektedir.  

Katılımcılar, bu kampanyaya katılımını ve bu hükme uygun olarak bilgilerinin saklanması ve kullanılmasına 
verdiği izni geri çekme hakkına sahiptir. Geri çekme talebinin web@anton-paar.com adresine gönderilmesi 
gerekmektedir. Belirtilen iznin geri çekilmesi sonucunda ilgili katılımcının verdiği bilgiler hemen silinir ve 
katılımcı defter alma ve daha sonra alma hakkını kaybeder.  
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