STEPCRAFT Lazer DL445 ürününün işletilmesi için, Muafiyet ve İbra Beyanı ve
Genel Güvenlik komutları hakkında FARKINDALILIK TEYİDİ
Lütfen bu formun doldurulmuş bir örneğini nüfus cüzdanınızın arkalı önlü bir kopyasıyla birlikte STEPCRAFT
GmbH & Co. KG, An der Beile 2, 58708 Menden, Germany adresine veya e-postayla taranmış dosya olarak
backoffice@stepcraft-systems.com adresine ve bilgi@stepcraft-turkiye.com adresine yollayınız.
Lütfen hem İngilizce hem de Türkçe dilinde olacak şekilde iki nüsha doldurarak yollayınız.
______________________________________________________________________________
İsim, Soy isim

______________________________________________________________________________
Açık adres, Şehir, Türkiye

______________________________________________________________________________
Telefon no., e-posta adresi

Bundan böyle “müşteri” olarak adlandırılacaktır.
Bu form, STEPCRAFT GmbH & Co. KG firmasının sistemlerinde kullanılan bir ürün olan, “the diode
laser DL445” (Diyot Lazer DL445) ürününe dairdir. (Bundan sonra “ürün” olarak adlandırılacaktır)
Müşteri; 18 yaşına ulaştığını ve ürüne ait şu web sitesi adresinde yer alan (https://www.stepcraftsystems.com/images/service/operating-and-safety-instructions-DL445.pdf/) işletim ve güvenlik
komutlarını tam olarak anladığını beyan etmektedir.
Müşteri ürünün CLASS 4 (SINIF 4) Lazer ürünü olduğunu idrak etmektedir. Müşteri, ancak ve ancak bu ürünün
kullanımı konusunda gerekli özel güvenlik bilgilerine haiz olursa bu ürünü kullanabilmeye izin verilmektedir.
Müşteri, lazer radyasyonunun biyolojik etkileri ve fiziksel özelliklerine dair değerleri, teknolojinin ilkelerini ve
hukuki dayanaklarını, lazer sınıflarını (class) ve her birine ait limit değerlerini, doğrudan veya dolaylı etkilerini
ve risklerini, lazer sistemlerinin genel tehlikelerini ve güvenlik ölçümlerinin uygulanmasını ve seçimini
muhakeme etmek için yeteri kadar bilgiye haiz olduğunu beyan ve kabul etmektedir.
Ayrıca, müşteri kendisine ve/veya başka bir kişiye zarar vermemek için, ürünü sadece belirtilen ve amaçlanan
doğrultuda kullanacağını kabul ettiğini beyan etmektedir. Müşteri, kendisine ve/veya üçüncü bir şahsa bu
üründen dolayı gelebilecek bir tehlikeden dolayı tüm sorumluluğu almaktadır.
STEPCRAFT GmbH & Co. KG firmasının üçüncü bir tarafa karşı olabilecek yukarıda sayılan ihlallere ilişkin
destek talebi durumunda, Müşteri STEPCRAFT GmbH & Co. KG firmasını bu tür ihlallere ilişkin aklamakta olup,
müşterinin bu beyanı ve kullanım kurallarını ihlalinden dolayı yasal savunma bedellerinin oluşması
durumunda bunların tümünü göğüsleme, bu nedenle oluşacak her türlü zarardan doğacak maddi kayıpları
telafi etmeyi kabul etmektedir. Müşteri yukarıda sözü geçen haklara ilişkin üçüncü taraflardan gelecek yersiz
talepleri de reddetmek zorundadır. Eğer müşteri bu durumda diğer kişilerden gelecek talepleri reddetmez ve
STEPCRAFT firmasına bırakırsa, STEPCRAFT’ın buna ilişkin masraflarını telafi etmeyi kabul etmektedir.
Bu beyan Alman Yasalarına tabiidir.

______________________________
şehir, tarih

______________________________
Yetkili imza

