İstifadəçi sazişi
Ümumi müddəalar
•
•
•

Bu saziş istifadəçilərin Kup10.info saytındakı məlumatların və xidmətlərin istifadə
qaydasını təyin edir.
Bu saziş qəbul edərək, onun müddəalarına riayət etməyə razılaşır və o yaşadığı ölkənin
qanunları çərçivəsində, yetkinlik yaşına çatdığını təsdiqləyir.
Sayt Rəhbərliyi birtərəfli qaydada bu sazişin şərtlərini istənilən zaman dəyişdirmək
hüququna malikdir.

İstifadə şərtləri
•
•
•
•
•
•
•
•

Sayt idman hadisələrinin mümkün inkişaf variantları haqqında məlumat ilə istifadəçiləri
təmin edir.
Sayt bir maliyyə aləti deyil, maliyyə aktivlərin idarə edilməsi üçün xidmətlərlə təmin
etmir və mərc və yaxud qumar oyunları təşkil etmir.
Pulsuz verilən təxminlərə baxmaq üçün qeydiyyatdan keçmək tələb olunmur.
Pullu verilən təxminlərə (yüksən uduş şansına malik) baxmaq üçün istifadəçidən ödəniş
tələb olunur.
Pullu verilən təxminlərə (yüksən uduş şansına malik) ödənişdən sonra istifadəçiyə təqdim
olunur.
Pullu məlumatların qiyməti və sayı sayt Rəhbərliyi tərəfindən təyin olunur.
Pullu məlumatlara görə ödənilmiş məbləğ geri qaytarılmır. İstifadəçi ödədiyi məlumatla
tam təmin ediləcək.
Saytda verilən məlumat maliyyə rifaha nail olmaq üçün bir yol kimi qəbul edilə bilməz.

İstifadəçinin öhdəlikləri
•
•

•
•

Verilmiş məlumatların istifadəsinə görə ancaq istifadəçi tam məsuliyyət daşıyır.
İstifadəçi razılaşır ki, saytın Rəhbərliyi, saytda yerləşdirilən məlumatlara görə
istifadəçiyə dəyən və yaxud dəyəcək ziyana və ya zərərə görə birbaşa və ya dolayı olaraq
məsuliyyət daşımır.
İstifadəçi başa düşür ki, saytda yerləşdirilən məlmatlar hansısa bir bukmeyker saytındakı
məlumatlara uzlaşmaya bilər.
Saytda yerləşdirilən bütün məlumatlar yalnız şəxsi istifadə üçün istifadəçiyə verilir.
İstifadəçi, saytın Rəhbərliyinin razılığı olmadan, saytda yerləşdirilmiş hər hansısa
məlumatı yaymağın qadağan olmasını qəbul edir.

Saytın Rəhbərliyinin öhdəlikləri
•
•
•
•

Saytın Rəhbərliyi saytda yerləşdirilmiş məlumatlardan istifadə nəticələrinə görə
məsuliyyət daşımır.
Saytın Rəhbərliyi saytı işlək vəziyyətdə saxlamaq məsuliyyətini daşıyır.
Sayt Rəhbərliyi saytda yerləşdirilmiş bütün təxminlərin uduşlu olacağına təminat vermir,
lakin verilən məlumatların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün hər cür səy göstərir.
Sayt Rəhbərliyi saytdakı məlumatların istifadəsi nəticəsində yaranan və yarana biləcək
mümkün zərərlərin kompensasiyası ilə bağlı iddiaları qəbul etmir.

