Vargonen, belirlenen servis planlarında kullanıcını lehine olacak şekilde değişiklik yapma
hakkını saklı tutar, aleyhine yapacağı değişikliklerde ise kullanıcının arzu etmesi durumunda
kullanım süresi(ay periyodunda) hesaplanarak ve baştan yapılmış indirimler düşülerek
Vargonen tarafından ödeme iade edilecektir.

Kullanıcı servisi satın alarak hemen kullanım yapabileceğinden iptal etme hakkına sahip
değildir fakat herhangi bir gönderim yapılmadıysa servisin ilk 15 (onbeş) günü iade hakkı
saklıdır.

İptal işlemi ile birlikte sistemde kayıtlı size ait listeleriniz, kampanyalarınız gibi verilen tümü
silinecektir.

Kullanıcı, abonelere mail gönderebilmek için alıca mail adreslerinden onay almalıdır ve
kampanya gönderimlerini ilgili kanuni düzenlemelere uygun olarak yapmakla yükümlüdür.
Onay alınmayan mail adreslerine gönderilen maillerden ve ilgili düzenlemelere riayet kullanıcı
sorumluluğundadır.

Kullanıcı, abonelere herhangi bir anda iletişimden vazgeçme hakkını vereceğini (e-mailde
üyelikten çıkma linkinin bulunması yoluyla) ve abonelerin listeye dahil olurken paylaştıkları
iletişim bilgilerinin silineceğini garanti eder.

Kullanıcı tarafından oluşturulan e-posta kampanyası servis aracılığıyla gönderilmek üzere
sıraya alınır ve işlem sırasına uygun olarak gönderim yapılır. Bu nedenle gönderimin anında
olması beklenemez, abone liste büyüklüğüne, servis yoğunluğuna bağlı olarak gönderim
süresi değişkenlik gösterebilir.

Kampanya dahilinde gönderilen e-postalar için alıcılara ulaşma garantisi verilmez, alıcıya
ulaşmayan maillerden Vargonen sorumlu tutulamaz.

www.vargonen.com

Yasa dışı olarak edinilmiş abone verilerinin kullanılması durumunda Vargonen servisi iade
ücret olmaksızın iptal edebilir.

Vargonen spam/izinsiz gönderimlere onay vermez, servislerin spam için kullandığı tespit
etmesi durumunda (yüksek bounce(geçersiz eposta) içeren listeler gibi) kullanıcının hesabını
askıya alma ve ücret iade olmaksızın iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, servisin kullanım amacının kendi abone listesine genel bilgilendirme olduğunu,
Vargonen’in tüm mailleri iletme garantisini vermediğini bundan dolayı olabilecek tüm
maddi/manevi sorumluluğu üstlendiğini peşinen kabul eder.

Vargonen, toplu mail servisi üzerinden gönderilen e-maillerin içeriğini kontrol etmemektedir,
bu nedenle e-maillerin içeriğinden kaynaklı olarak alıcılardan gelebilecek her türlü şikayet ve
doğabilecek sorumluluk kullanıcının kendisine aittir.

Kullanıcılar, kendi mülkiyetinde olmayan bilgiler (patent, ticari sır ya da telifli içerik ve bilgiler)
hak sahiplerinin açık izni olmayan içerik ve görseller ya da herhangi bir şekilde müstehcen,
iftira içeren ya da başka bir şekilde yasalara uygunsuz mesaj ve mail gönderimi
yapmayacağını ve aksi türlü d
 oğabilecek sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve
beyan eder.

www.vargonen.com

