
 
HUE KULLANIM KOŞULLARI 
 
Philips Hue Kişisel kablosuz aydınlatma ürününü seçtiğiniz için teşekkürler “Ürün”. 
 
Ürününüz, size Ürününüzü yönetme, kontrol etme ve bakım hizmetlerini sağlayabilir. Ürün, mobil 
cihazınızda Philips Signify tarafından sağlanan bir uygulama (örneğin; cep telefonu, tablet bilgisayar 
ya da diğer bağlı cihaz gibi) aracılığı ile yerel olarak veya uzaktan kontrol edilebilir. Ayrıca bu 
uygulama, erişebileceğiniz başka özellikler de sağlar (“Uygulama”). 
 
Ayrıca meethue.com web sitesine erişerek aşağıdakileri yapabilirsiniz: i) Ürününüzü yönetin; ii) 
kaydolun ve hesap tercihlerinizi ayarlayın (“Hue Hesabı”);  iii) web site tarafından sağlanan diğer 
özelliklere erişin (“Web site”). 
 
Ürün, Uygulama, Hue Hesabı, Web site ve ayrıca Ürün içindeki yazılım (ve her türlü güncellemesi) 
(“Ürün Yazılımı”) toplu olarak (“Hizmetler”)şeklinde adlandırılır. Uygulama (“Yerel Erişim”) 
aracılığıyla Ürünü evinizden kullanabileceğinizi unutmayın.  
 
Ürünleri eviniz dışında da kullanabilmek için bir Hue Hesabınızın olması gerekir. Bu hesabı (“Uzaktan 
Erişim”) Web Sitesinde oluşturabilirsiniz. Hue hesabı sayesinde Uygulama ve Web Sitesi üzerinden, 
Ürünlerinizi evin içinden veya dışından kontrol edebilirsiniz. Bir Hue Hesabı oluşturduktan sonra, 
köprünüzü sıfırlamadıkça Ürünleri evin içinde kullanırken her zaman için Uzak Erişim modu aracılığıyla 
Ürünlere erişebileceğinizi bilmeniz gerekir. Yerel Erişim ve Uzaktan Erişim modlarında farklı veri 
gruplarının toplandığını bilmeniz bu açıdan 
önemlidir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik Bildirimi'ni okuyun. 
 
Signify Netherlands B.V., High Tech Campus  
45, 5656 AE, Eindhoven, Hollanda ("Philips Signify /biz") tarafından size sunulan Hizmetlerden tam 
anlamıyla faydalanabilmek için şunları yapmanız gerekir: 
 

a. Hizmet kullanımı için bir hesap oluşturun (“Hue Hesabı”) ve aşağıda belirtilen Hizmetlerin 
kullanımına yönelik şartlar ve koşulları kabul edin (““Şartlar”); 

b.  Web sitesinin ve Uygulamanın, Philips Signify ile aranızdaki resmi iletişim kanalı olduğunu 
kabul edin. Ör. Hizmetler veya Şartlar'da bu Hizmetlere ilişkin bir değişiklik ile ilgili olarak 
(““Resmi İletişim”) ;  

c. Uygulamayı Web sitesinde belirtildiği gibi indirin;  
d. Ürünü kullanım talimatında belirtildiği gibi bağlayarak Hizmetleri etkinleştirin;  
e. Hizmetlerin altyapı/sistem gereksinimlerinin uygunluğuna ve gerek siz gerek Philips Signify 

tarafından sözleşmeli üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılabilirliğine dayandığını kabul edin; 
f. Bir Hue Hesabı oluşturmak istemezseniz Ürünün size sağlayabileceği özelliklerin tümüne 

erişemezsiniz.  Ürününüzü yerel olarak evinizden kontrol etmek mümkün olacaktır. Bu 
durumda yalnızca Uygulamayı indirmeniz ve Şartlar'ı kabul etmeniz gerekir. 
 

Müşteri Hizmetleri: Ürünlere veya bu Şartlara ilişkin sorularınız veya emin olamadığınız konular için 
lütfen Philips Signify Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. Üçüncü taraf platform sağlayıcı, 
Uygulama'dan veya içeriğinden sorumlu değildir. Bu nedenle herhangi bir soru, destek, ürün talebi ile 
Hizmetlere ilişkin üçüncü taraf fikri mülkiyet talebi konusunda yalnızca Philips Signify ile irtibata 
geçmelisiniz. 
 
Bu Şartlar ve Koşullar, bağlayıcılığı olan hukuki bir anlaşmadır ve Hizmetleri kullanmakla bu Şartların 
bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. Ürüne yönelik bu Hizmetlerin kullanımı bu Şartlar'a tabidir. 
 
ÜRÜNÜ, BU KULLANIM KOŞULLARINI İNCELEME FIRSATI BULAMADAN ALDIYSANIZ VE BU 
ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, ÜRÜNÜ KULLANMADAN SATIN ALMA TARİHİNDEN 
İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE FATURASI İLE BİRLİKTE GÖNDERİRSENİZ, FATURA TUTARININ 
TAMAMINI İADE ALABİLİRSİNİZ. 
 
Genel Bakış 
 



Herhangi bir Ürün satın almanız, söz konusu Ürün ile birlikte sağlanan garantiye tabidir ("garanti"). Bu 
şartlar, yaşadığınız ülkedeki kanuni tüketici garanti haklarınızı ihlal etmez. 
 
Askıya Alma, Fesih ve Sonlandırma 
 
Bu Şartlar, Hizmetlere erişmeye veya Hizmetleri kullanmaya devam ettiğiniz müddetçe veya bu 
Şartların hükümleri uyarınca feshedilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. Philips Signify, 
herhangi bir zamanda iyi niyetli bir şekilde Hizmetleri bu Şartları ihlal ederek kullandığınızı düşünürse 
(a) Hizmetleri kullanma veya bunlara erişme haklarınızı askıya alabilir ya da sonlandırabilir veya (b) bu 
Şartları feshedebilir. Fesih halinde artık Hizmetleri kullanmaya veya bunlara erişmeye yetkiniz 
bulunmaz. 
 
Philips Signify, önceden bildirerek veya bildirilmeksizin herhangi bir zamanda Hizmetleri veya bunların 
bir kısmını değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Philips Signify'nın yukarıda 
belirtilen hakkını kullanması durumunda size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu 
olmayacağını kabul edersiniz. 
 
Hesap ve etkinleştirme/devre dışı bırakma 
 

(a) Yalnızca bu Şartlara ve yürürlükteki yasalara uymanız kaydıyla bir Hesap oluşturabilir ve 
Hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Hizmetlerin 13 yaşın altındaki herhangi bir kişi tarafından 
kullanımı veya erişimi kesinlikle yasaktır ve Şartların ihlali anlamına gelir. 

(b) Şunları kabul edersiniz: (a) Philips Signify tarafından talep edilen tüm iletişim ve diğer bilgileri 
doğru bir şekilde sağlamak ve herhangi bir bilgi değişikliğini derhal Philips Signify'ya bildirmek; 
(b) Hesap giriş bilgileriniz ve Hesabınız dahilinde gerçekleşen tüm etkinliklere yönelik gizliliği 
korumak;  

(c) meethue.com web sitesi veya Philips Signify Müşteri Hizmetleri yoluyla Hesabınızı devre dışı 
bırakmayı veya silmeyi seçebilirsiniz. Devre dışı bırakmaya veya silmeye yönelik sonuçlar ile 
ilgili bilgiyi Web sitesinde bulabilirsiniz.  

(d) Philips Signify, bir cihazdan oluşturulabilecek Hue Hesaplarının sayısını ve bir Hue Hesabı ile 
ilişkilendirilebilecek cihaz sayısını sınırlama hakkını saklı tutar. 
 

Erişim ve Kullanım 
 
Philips Signify, yalnızca belirlenen, Hesabınıza kayıtlı (sizin veya bir başkasının) ve bu Şartlar'a tabi 
olan mobil cihazlar üzerinde (ör. iPhone, iPad veya Android akıllı telefon) Ürün ile bağlantılı 
Uygulamayı yükleyerek ve kullanarak Hizmetlere erişme ve bunları kullanmaya yönelik devredilemez, 
münhasır olmayan bir hak (alt lisans hakkı olmadan) tanır. Bu lisans, Philips Signify ile sizin 
aranızdadır ve aynı zamanda Ürün içindeki yazılımı (ve her türlü güncellemesi) da kapsar. 
 
Otomatik Yazılım Güncellemeleri 
 
Philips Signify, kesintisiz Hizmet için yazılımı güncelleyebilir veya değiştirebilir ve bunu size 
bildirmeden uzaktan yapabilir. Güncellemeler ya da değişiklikler Yazılım Şartları'na tabidir. Bu gibi 
güncellemeleri istemiyorsanız tek çözümünüz, Hizmetlerin kullanımını tümden durdurmaktır. 
 
Belirli Kısıtlamalar 
 
(a) Hizmetleri herhangi bir yasaya, yönetmeliğe, mahkeme emrine aykırı ya da herhangi yasadışı veya 
suistimale açık bir amaç için kullanmamayı; (b) Hizmetleri yalnızca Philips Signify tarafından 
amaçlanan şekilde kullanmamayı; (c) Hizmetleri, Philips Signify'ya, servis sağlayıcılarına ya da başka 
bir kişiye zarar verebilecek şekilde kullanmamayı; (d) Hizmetlerin herhangi bir bölümünü 
çoğaltmamayı, dağıtmamayı, görüntülememeyi, yazmamayı veya yayınlamamayı; (e) Ürünlere veya 
Hizmetlere virüs, solucan, sorun, Truva atı, zararlı yazılım veya tahrip edici bir yapıya sahip veya 
Ürünleri, Hizmetleri veya diğer son kullanıcıların cihazlarını devre dışı bırakabilecek öğeleri yükleme 
amaçlı davranmamayı; (f) Ürünleri veya Hizmetleri veya diğer son kullanıcıların cihazlarını, 
güvenliklerini atlatmamayı veya kurcalamaya girişmemeyi veya devre dışı bırakmamayı; (g) Ürünler 
veya Hizmetler üzerinde tersine mühendislik işlemi yapmamayı, derlemesini açmamayı veya 
parçalarına ayırmamayı; (h) meethue.com web sitesinde daha ayrıntılı olarak açıklanan ve Philips 
Signify tarafından talep edilen veya dayatılan diğer tüm makul gereksinimlere veya sınırlamalara 



uymayı; (i) başkalarının yukarıdaki yasaklı işlemlerden herhangi birini yapmasına izin vermemeyi kabul 
edersiniz. Hizmetlerin ve Ürünlerin izleme veya benzeri amaçlar için kullanılmaması gerektiğine dikkat 
edin.  
 
 
 
Açık Kaynak 
 
Hizmetlere dahil olan bağımsız, üçüncü taraf yasalarına ilişkin bazı öğeler (web sitesinde belirtildiği 
gibi) açık kaynak lisanslarına tabidir. 
 
Gizlilik Bildirimi 
 
Hizmetlerin kullanımına ilişkin Gizlilik Bildirimi, meethue.com Web sitesinde mevcuttur. Gizlilik 
Bildirimi, zaman zaman değişebilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla ve dikkatli bir şekilde inceleyin. 
 
Ücretler ve Ödemeye Tabi Yükseltmeler 
 
Hizmetlere Erişim size Philips Signify tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Philips Signify, bir 
ücret karşılığında ek Hizmetler ("Ödemeye Tabi Yükseltmeler") sunmaya karar verebilir. Philips 
Signify, bir Hizmetin gelecekte ücret karşılığı sunulacak olması durumunda sizi bilgilendirir. Böyle bir 
durumda, varsa ücretsiz olarak sunulan Hizmetleri kullanmaya devam etmeyi ya da gerekli ücret 
karşılığında Ödemeye Tabi Yükseltmeyi seçebilir veya Hizmet kullanımınızı 
sonlandırabilirsiniz. 
 
Kullanıcı İçeriği 
 
Hizmetler aracılığıyla ("Kullanıcı İçeriği") içerik oluşturabilir veya yükleyebilir ve böyle bir durumda 
hangilerinin genel kullanıma açık olacağına karar verebilirsiniz. Sizin ve diğerlerinin Hizmetlerimizden 
faydalanmasını istiyoruz. Bu nedenle lütfen Hizmetlerimizi yaygın bir şekilde uygunsuz olarak kabul 
edilen şekillerde (müstehcen, yasa ve yönetmeliklere aykırı, saldırgan, ayrımcı veya başkasının 
haklarını, fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ihlal etmek gibi) kullanmayın. 
 
Kullanıcı İçeriği, Philips Signify tarafından sağlanmaz. Ayrıca orada ifade edilen görüşleri, önerileri 
veya tavsiyeleri teyit etmiyoruz. İçeriğinizi paylaştığınızda kendi amaçlarımız için de kullanıyoruz. 
Bunlara ticari amaçlar da dahildir. Bunu istemediğiniz takdirde paylaştıklarınız konusunda dikkatli 
olmanız en iyisi olacaktır. 
 
Üçüncü Taraflar ve Üçüncü Taraf Ücretleri 
 
Hizmetleri kullandığınızda üçüncü bir tarafça sağlanan bir hizmet kullanmanız, yazılım indirmeniz veya 
ürün satın almanız olasıdır. Bu üçüncü taraf hizmetler ve ürünlerin kendi uygulanabilir kural ve 
kısıtlamaları olup bu Şartlar'dan ayrıdır ve söz konusu üçüncü tarafa ilişkin bu kural ve kısıtlamalara 
uymanız gerekebilir.  
 
Hizmetleri kullanmanıza yarayan özel gereksinimleri sağlayan ISP veya mobil cihaz taşıyıcısı gibi 
üçüncü taraflarca uygulanan tüm ücretlerden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. 
 
Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet 
 
Philips Signify, Hizmetler üzerinden ve tarafından görüntülenen tüm malzeme ve içeriğin telif hakları, 
ticari markalar, hizmet markaları ve ticari takdim haklarına sahiptir. Hizmetlerin amaçlarına yönelik 
kullanımı dışında Philips Signify'nın önceden yazılı izni olmaksızın bu malzeme veya içeriği herhangi 
bir üçüncü taraf için (üçüncü taraf bir web sitesi kullanarak malzemeyi görüntülemek veya dağıtmak 
dahil) çoğaltamaz, değiştiremez, bunlardan türev çalışmalar oluşturamaz, görüntüleyemez, 
şekillendiremez, icra edemez, yayımlayamaz, dağıtamaz, yayamaz, iletemez, yayınlayamaz veya 
dolaştıramazsınız. Philips Signify, bu Şartlar'da aksi açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklı tutar. 
 
Hizmetlere ilişkin bir yorum, öneri veya herhangi bir materyali ("Geri Bildirim") Philips Signify'ya 
göndermeniz halinde (herhangi bir yasadışı içerik hariç) işbu belge ile bu tür Geri Bildirimlerin tüm 



mülkiyetini Philips Signify'ya atar ve bu tür Geri Bildirimleri kısıtlama olmaksızın ve size karşı herhangi 
bir gizlilik, atıf veya tazminat yükümlülüğü taşımaksızın herhangi bir şekilde kullanma ve uygulama 
hakkına sahip olacağımızı kabul eder veya yukarıdakilerin etkisiz kabul edildiği ölçüde herhangi bir 
kısıtlama olmaksızın bu tür Geri Bildirimleri kullanmak üzere Philips Signify'ya izin verirsiniz. 
 
Ürün Yazılımı size satılmaz, lisanslanır. Bu Şartlar size yalnızca Ürün Yazılımını kullanma hakkı verir, 
bunun dışında, bu Kullanım Koşullarında belirtilenden başka, Ürün Yazılımı üzerinde açık ya da zımni 
bir hakkınız yoktur. Philips Signify ve lisans verenleri Ürün Yazılımı üzerindeki ve buna ilişkin tüm hak, 
unvan ve çıkarları, tüm patentler, telif hakları, ticari sırlar ve bunlara dahil fikri mülkiyet hakları da dahil 
elinde tutar. Ürün; telif hakkı yasalarının, uluslararası anlaşma koşullarının ve diğer fikri mülkiyet hakkı 
yasalarının korumasındadır. Burada aksi belirtilmedikçe, Ürün Yazılımını kiralayamaz, kiraya veremez, 
alt lisans veremez, satamaz, atayamaz, ödünç veremez ya da devredemezsiniz. Herhangi bir ürünün 
bilgilerini, telif hakkı bildirimlerini ya da diğer telif işaretlerini ya da kısıtlamalarını Üründen kaldıramaz 
ya da silemezsiniz. 
 
Garanti Sorumluluğun Reddi 
 
Amacımız size büyük bir hizmet deneyimi sunmaktır. ANCAK SİZE HİZMETLERİ YALNIZCA 
"OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT" ŞEKİLDE SUNABİLECEĞİMİZİ VE GÜNCELLİĞE VEYA 
HİZMETLERDEN ELDE EDEBİLECEĞİNİZ SONUÇLARIN HERHANGİ BİRİNE 
GÜVENEMEYECEĞİNİZİ UNUTMAYIN. Bunun nedeni, Hizmetlerin kullanılabilirliğinin aynı zamanda, 
bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgisayarınız, mobil cihazınız, ev elektrik tesisatınız, kablosuz ağınız, 
internet servis sağlayıcınız ve mobil cihaz operatörünüz veya diğer üçüncü taraf hizmetleri gibi Philips 
Signify'nın hiçbir etkisinin bulunmadığı dış koşullara bağlı olmasıdır. Bu nedenle Philips Signify, 
Hizmetlere ilişkin aşağıdaki hususları garanti edemez: kullanılabilirlik, çalışma süresi, sonuçların 
doğruluğu, verilerin doğruluğu, verilerin depolanması, tüm ülkelerde erişilebilirlik, sonuçlanan 
bildirimlerin herhangi birinin güvenilirliği, özel durumdaki herhangi bir tasarruf veya diğer parasal 
faydalar. 
 
Sorumluluğun Sınırlandırılması 
 
Hizmetimize olan inancımız ne kadar fazla olsa da bazı durumların beklenildiği gibi gelişmemesine 
yönelik ihtimaller her zaman mevcuttur. Hizmetten faydalanamamanız veya herhangi bir içeriğin 
kaybolması halinde en içten özürlerimizi kabul edin. Bu durumun talihsiz ve rahatsız edici olduğunu 
kesinlikle anlıyoruz. Ne yazık ki YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE 
HİZMETLERİ KULLANIMINIZ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN DOĞAN HİÇBİR 
SORUMLULUĞU KABUL ETMİYORUZ. HİZMETLER İLE BAĞLANTILI OLARAK ÖDENEN 
ÜCRETLERİ AŞAN TUTARLARDAN SORUMLU DEĞİLİZ. HUKUKEN HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN, 
TAZMİNATIN VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANMASI DURUMUNDA PHILIPS SIGNIFY, 
HUKUKEN MÜMKÜN OLAN AZAMİ FERAGAT VE SINIRLAMA HAKKINA SAHİP OLARAK 
KALACAKTIR. 
 
 
Resmi İletişim 
 
Zaman zaman bu Şartlar'ı güncelleyebiliriz. Bunu yapmamız halinde Resmi İletişim kanallarını 
kullanacağız. Bu Şartlar'da yer alan önemli noktalara ilişkin büyük bir değişiklik (malzeme değişikliği) 
yapmamız halinde değişiklikler konusunda sizi daha belirgin bir şekilde uyarabiliriz. Örneğin, bu 
Şartlar'da yeni veya gözden geçirilmiş bölümleri geçici olarak vurgulayabilir; Web sitesi veya kayıt/giriş 
sayfasında geçici olarak önemli bir uyarı gösterebilir ya da bu Şartlar'ın başlığına ve/veya bu Şartlar'ı 
belirten köprü bağlantılarına geçici olarak "Güncellendi" kelimesini ekleyebiliriz. Ayrıca bazı 
durumlarda değişiklikler ve bunlar yürürlüğe girmeden önce yapabileceğiniz seçimler veya 
gerçekleştireceğiniz eylemler hakkında sizi bilgilendirmek adına bir e-posta iletisi gönderebilir veya 
başka bir yolla iletişime geçebiliriz. Bu tür uyarılar veya bildirimler sonrasında herhangi bir eylem 
gerçekleştirmemeniz ve Web sitesi erişimi dahil bu Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz veya 
önceden onay gerektiren bu değişiklikleri kabul etmeniz durumunda bu değişiklikleri kabul etmiş 
olursunuz. 
 
Devir ve bölünebilirlik 
 



Bu Kullanım Koşulları ve bunlar kapsamındaki haklarınız ve yükümlülükleriniz devredilemez. Bu 
kullanım koşullarının herhangi bir hükmü, mahkeme veya diğer yetkili merci tarafından herhangi bir 
nedenle geçersiz, yasa dışı veya yürütülemez addedilirse, kalan hükümler tamamen yürürlükte olmaya 
devam edecektir. 
 
 
Yürürlükteki Yasa 
 
Bu kullanım koşulları, yasaların uyuşmazlığı ilkelerine bakılmaksızın Hollanda yasalarına göre 
göre açıklanır, yorumlanır ve yönetilir. 
 
Nihai Hükümler: 
 
(i) ABD Hükümeti tarafından bir ambargo konulmuş veya 
"terörizmi destekleyen" ülke olarak belirtilen bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) ABD Hükümetinin 
yasaklı veya kısıtlı taraflar listelerinden hiçbirinde yer almadığınızı beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca 
üçüncü taraf olarak 
Apple'a geri alınamaz bir biçimde size karşı bu şartları tatbik etme (bu hakkı kabul etmiş sayılır) hakkı 
verirsiniz.  
 
Ürünü ve Ürün Yazılımını, ABD İhracat Yönetimi Yasası ya da benzeri ABD yasaları ya da 
düzenlemelerinin ihracat onayı ya da başka ABD Hükümetinin onayını gerektiren herhangi bir ülkeye, 
uygun ihracat izni ya da onayını almadan, doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç ya da yeniden ihraç 
etmemeyi kabul edersiniz. 


