
This page (together with the documents referred to on it) tells you the terms of use on which you may make use of our website www.doulton.com 
(our site), whether as a guest or a registered user. Please read these terms of use carefully before you start to use the site. By using our site, you 
indicate that you accept these terms of use and that you agree to abide by them. If you do not agree to these terms of use, please refrain from 
using our site.

1 Information About Us
  www.doulton.com is a site operated by Fairey Industrial Ceramics Limited trading as Doulton Water Filters (“We”). We are a limited company 

registered in England and Wales under company number 1232580 and have our registered office at Albion Works, Uttoxeter Road, Longton, 
Stoke-on-Trent ST3 1PH. Our main trading address is Lymedale Cross, Lower Milehouse Lane, Newcastle-under-Lyme, Sta�ordshire ST5 9BT.

2 Accessing Our Site
 1  Access to our site is permitted on a temporary basis, and we reserve the right to withdraw or amend the service we provide on our site 

without notice (see below). We will not be liable if for any reason our site is unavailable at any time or for any period. 
 2 From time to time, we may restrict access to some parts of our site, or our entire site, to users who have registered with us.
 3  You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to our site.  You are also responsible for ensuring that 

all persons who access our site through your internet connection are aware of these terms, and that they comply with them.

3 Acceptable Use
 1 You may use our site only for lawful purposes. You may not use our site:
  1 In any way that breaches any applicable local, national or international law or regulation;
  2 In any way that is unlawful or fraudulent or has any unlawful or fraudulent purpose or e�ect;
  3  To transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorised advertising or promotional material or any other form of similar 

solicitation (spam); or
  4  To knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke 

loggers, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely a�ect the operation of any 
computer software or hardware.

 2 Any material which you contribute to our site must:
  1 Be accurate (where it states facts);
  2 Be genuinely held (where it states opinions); and
  3 Comply with applicable law in the UK and in any country from which they are posted.
 3  You indemnify us for any breach of condition 3.1 or condition 3.2.
 4   We reserve the right to deny access to our site to any person who fails to comply with the requirements of this condition 3 and to 

remove any material contributed by that person.

4 Intellectual Property Rights
 1  We are the owner or the licensee of all intellectual property rights in our site, and in the material published on it. Those works are 

protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved.
 2  You may print o� one copy, and may download extracts, of any page(s) from our site for your personal reference and you may draw the 

attention of others within your organisation to material posted on our site.
 3  You must not modify the paper or digital copies of any materials you have printed o� or downloaded in any way, and you must not use any 

illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text.
 4 Our status (and that of any identified contributors) as the authors of material on our site must always be acknowledged.
 5  You must not use any part of the materials on our site for commercial purposes without obtaining a licence to do so from us or our 

licensors.
 6   Any and all trademarks, logos and service marks (together the Trademarks) displayed on our site are our Trademarks or the Trademarks of  

our affiliated companies or of our licensors. Nothing contained on our site should be construed as granting any licence or right to use any 
Trademark.

 7  If you print o�, copy or download any part of our site in breach of these terms of use, your right to use our site will cease immediately and 
you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made.

Şartlar ve Kullanım Koşulları

Bu sayfa (üzerinde belirtilen belgelerle birlikte) web sitemizden yararlanabileceğiniz kullanım koşullarını size bildirir 
www.doulton.com (sitemiz), bir konuk veya kayıtlı bir kullanıcı olarak olsun. Siteyi kullanmaya başlamadan önce 
lütfen bu Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyun. Sitemizi kullanarak, bu kullanım koşullarını kabul ettiğinizi ve bun-
lara uymayı kabul ettiğinizi belirtirsiniz. Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen sitemizi kullanmaktan 
kaçının.
1. Hakkımızda
 www.doulton.şirket, Fairey Industrial Ceramics Limited trading tarafından Doulton su �ltreleri ("Biz" ”olarak işletilen 
bir sitedir. Biz şirket numarası 1232580 altında İngiltere ve Galler'de kayıtlı bir limited şirket ve Albion Works, Uttoxeter 
Road, Longton, Stoke-on-Trent ST3 1PH bizim kayıtlı o�si var. Ana ticaret adresimiz Lymedale Cross, Lower Milehouse 
Lane, Newcastle-under-Lyme, Sta�ordshire ST5 9BT'DİR.
 2. Sitemize Erişme
1. Sitemize erişim geçici olarak izin verilir ve sitemizde sağladığımız hizmeti bildirimde bulunmaksızın geri çekme 
veya değiştirme hakkını saklı tutarız (aşağıya bakınız). Sitemiz herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için 
kullanılamaz herhangi bir nedenle biz sorumlu olmayacaktır. 
2. Zaman zaman, sitemizin bazı bölümlerine veya tüm sitemize, bizimle Kayıtlı Kullanıcılara erişimi kısıtlayabiliriz.
3. Sitemize erişebilmeniz için gerekli tüm düzenlemeleri yapmaktan siz sorumlusunuz.  Ayrıca, internet bağlantınız 
üzerinden sitemize erişen tüm kişilerin bu şartların farkında olmalarını ve bunlara uymalarını sağlamaktan da siz 
sorumlusunuz.
3. Kabul Edilebilir Kullanım
1. Sitemizi yalnızca yasal amaçlar için kullanabilirsiniz. Sitemizi kullanamazsınız:
1- Geçerli herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası hukuk veya düzenlemeyi ihlal eden herhangi bir şekilde;
2- Herhangi bir şekilde yasadışı veya hileli veya herhangi bir yasadışı veya hileli amacı veya etkisi vardır;
3- Herhangi bir istenmeyen veya yetkisiz reklam veya promosyon malzemesinin veya benzer talep (spam) başka bir 
formunun gönderilmesini iletmek veya tedarik etmek; veya
4- Bilerek, herhangi bir veri iletmek göndermek veya virüsler, Truva Atları, solucanlar, zaman bombaları, tuş loggers, 
spyware, adware veya herhangi bir diğer zararlı programları veya olumsuz herhangi bir bilgisayar yazılımı veya 
donanım çalışmasını etkileyecek şekilde tasarlanmış benzer bilgisayar kodu içeren herhangi bir malzeme yüklemek 
için.
2. Sitemize katkıda bulunan herhangi bir malzeme:
1- Doğru olun (nerede gerçekleri belirtir);
2- Gerçekten tutulmalıdır (görüşleri belirttiği yerde); ve
3- İngiltere'de ve yayınlandıkları herhangi bir ülkede geçerli yasalara uyun.
3. 3.1 koşulu veya 3.2 koşulu ihlal ettiği için bizi tazmin edersiniz.
4. Bu koşul 3'ün gereklerine uymayan ve bu kişinin katkıda bulunduğu herhangi bir materyali kaldırmayan herhangi 
bir kişiye sitemize erişimi reddetme hakkını saklı tutarız.
4. Fikri Mülkiyet Hakları
1. Sitemizdeki tüm �kri mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibiyiz ve üzerinde yayınlanan materyalde. Bu eserler, 
dünya çapında telif hakkı yasaları ve antlaşmaları ile korunmaktadır. Tüm bu haklar saklıdır.
2. Bir kopyasını yazdırabilir ve kişisel referansınız için sitemizden herhangi bir sayfanın özlerini indirebilir ve kuru-
luşunuzdaki başkalarının dikkatini sitemizde yayınlanan materyallere çekebilirsiniz.

http://www.doulton.com


5 Reliance On Information Posted
 1  Commentary and other materials posted on our site are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We 

therefore disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on such materials by any visitor to our site, or by anyone 
who may be informed of any of its contents.

6 Our Site Changes Regularly
 1  We aim to update our site regularly, and may change the content at any time. If the need arises, we may suspend access to our site, or 

close it indefinitely. Any of the material on our site may be out of date at any given time, and we are under no obligation to update such 
material.

7 Our Liability
 1  The material displayed on our site is provided without any guarantees, conditions or warranties as to its accuracy. To the extent permitted 

by law, we, other members of our group of companies and third parties connected to us hereby expressly exclude:
  1 All conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by statute, common law or the law of equity;
  2   Any liability for any direct, indirect or consequential loss or damage incurred by any user in connection with our site or in connection 

with the use, inability to use, or results of the use of our site, any websites linked to it and any materials posted on it, including, 
without limitation any liability for:

   (a) Loss of income or revenue;
   (b) loss of business;
   (c) loss of profits or contracts;
   (d) loss of anticipated savings;
   (e) loss of data;
   (f) loss of goodwill;
   (g) wasted management or office time; and
   (h)  for any other loss or damage of any kind, however arising and whether caused by tort (including negligence), breach of contract or 

otherwise, even if foreseeable, provided that this condition shall not prevent claims for loss of or damage to your tangible property 
or any other claims for direct financial loss that are not excluded by any of the categories set out above.

 2  Nothing in condition 7.1 a�ects our liability for death or personal injury arising from our negligence, nor our liability for fraudulent 
misrepresentation or misrepresentation as to a fundamental matter, nor any other liability which cannot be excluded or limited under  
applicable law.

8 Privacy
 1  We process information about you in accordance with our privacy policy, which can be viewed on our site. By using our site, you consent 

to such processing and you warrant that all data provided by you is accurate.

9 Transactions Concluded through our Site
 1  Contracts for the supply of goods formed through our site or as a result of visits made by you are governed by our terms and conditions of 

supply, which can be viewed on our site.

10 Uploading Material to our Site
 1  Any material you upload to our site will be considered non-confidential and non-proprietary, and we have the right to use, copy, distribute 

and disclose to third parties any such material for any purpose. We also have the right to disclose your identity to any third party who is 
claiming that any material posted or uploaded by you to our site constitutes a violation of their intellectual property rights, or of their right 
to privacy.

 2  We will not be responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any materials posted by you or any other user of our 
site.

 3  We have the right to remove any material or posting you make on our site if, in our opinion, such material does not comply with the con-
tent standards set out in these terms and conditions.

11 Viruses, Hacking and other O�ences
 1  You must not misuse our site by knowingly introducing viruses, trojans, worms, logic bombs or other material which is malicious or 

technologically harmful. You must not attempt to gain unauthorised access to our site, the server on which our site is stored or any server, 
computer or database connected to our site. You must not attack our site via a denial-ofservice attack or a distributed denial-of service 
attack.

 2  By breaching condition 11.1, you would commit a criminal o�ence under the Computer Misuse Act 1990. We will report any such breach 
to the relevant law enforcement authorities and we will co-operate with those authorities by disclo sing your identity to them. In the event 
of such a breach, your right to use our site will cease immediately.

 3  We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial-of-service attack, viruses or other technologically harmful 
material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of our site or to 
your downloading of any material posted on it, or on any website linked to it.

Şartlar ve Kullanım Koşulları

Kullanım Şartları ve koşulları devam etti
5. Yayınlanan Bilgilere Güven
1. Sitemizde yayınlanan yorum ve diğer malzemeler, hangi bilgilerin yerleştirilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde 
bulunmaya yönelik değildir. Bu nedenle, herhangi bir ziyaretçinin sitemizde veya içeriğinden haberdar olabilecek 
herhangi bir kişi tarafından bu tür materyallere güvenmekten kaynaklanan tüm sorumluluk ve sorumluluğu reddedi-
yoruz.
6. Sitemiz Düzenli Olarak Değişir
 1. Sitemizi düzenli olarak güncellemeyi hede�iyoruz ve içeriği istediğiniz zaman değiştirebiliriz. İhtiyaç ortaya çıkarsa, 
sitemize erişimi askıya alabilir veya süresiz olarak kapatabiliriz. Sitemizdeki herhangi bir materyal, herhangi bir 
zamanda güncel olmayabilir ve bu tür materyalleri güncelleme yükümlülüğümüz yoktur.
7.Sorumluluğumuz
1. Sitemizde görüntülenen malzeme, doğruluğu konusunda herhangi bir garanti, koşul veya garanti olmaksızın 
sağlanır. Yasaların izin verdiği ölçüde, biz, şirket grubumuzun diğer üyeleri ve bize bağlı üçüncü tara�ar açıkça hariç 
tutuyoruz:
1- Tüzük, ortak hukuk veya özkaynak Kanunu ile aksi halde ima edilebilecek tüm koşullar, garantiler ve diğer şartlar;
2- Sitemiz ile bağlantılı olarak veya kullanım, kullanım yetersizliği veya sitemizin kullanım sonuçları ile bağlantılı 
olarak herhangi bir kullanıcının maruz kaldığı herhangi bir doğrudan, dolaylı veya dolaylı kayıp veya hasar için 
herhangi bir sorumluluk, bununla bağlantılı herhangi bir web sitesi ve üzerinde yayınlanan herhangi bir materyal, 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir sorumluluk:
a) Gelir veya gelir kayıpları;
b) İş kayıpları;
c) Kar veya sözleşmelerin kayıpları;
d) Beklenen tasarruf kayıpları;
e) Veri kayıpları;
f ) İyi niyet kayıpları;
g) Boşa yönetim veya o�s süresi; ve
(h) Herhangi bir zarar veya herhangi bir hasar için, ancak ortaya çıkan ve haksız �il (ihmal dahil), sözleşmenin ihlali 
veya başka bir şekilde, öngörülebilir olsa bile, bu durumun, maddi mülkünüze zarar verme veya zarar verme iddi-
alarını veya yukarıda belirtilen kategorilerden herhangi biri tarafından hariç tutulmayan doğrudan mali kayıp iddi-
alarını engellememesi şartıyla.
2. 7.1 koşulundaki hiçbir şey, ihmalkarlığımızdan kaynaklanan Ölüm veya kişisel yaralanma yükümlülüğümüzü, temel 
bir konu olarak sahte yanlış beyan veya yanlış beyan etme yükümlülüğümüzü veya yürürlükteki kanun kapsamında 
hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan başka herhangi bir yükümlülüğümüzü etkilemez.
8. Gizlilik
 1- Sitemizde görülebilen gizlilik politikamıza uygun olarak sizinle ilgili bilgileri işleriz. Sitemizi kullanarak, bu tür 
işlemlere Rıza gösteriyorsunuz ve sizin tarafınızdan sağlanan tüm verilerin doğru olduğunu garanti ediyorsunuz.
9. Sitemiz aracılığıyla yapılan işlemler
 1- Sitemiz aracılığıyla veya sizin tarafınızdan yapılan ziyaretler sonucunda oluşan malların temini için sözleşmeler, 
sitemizde görülebilen tedarik şartlarımız ve Koşullarımız tarafından yönetilmektedir.



12 Linking to Our Site
 1 You may not create any link to our site without our prior written consent.

13 Links from Our Site
 1  Where our site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. We 

have no control over the contents of those sites or resources, and accept no responsibility for them or for any loss or damage that may 
arise from your use of them.

14 Jurisdiction and Applicable Law
 1  The English courts will have exclusive jurisdiction over any claim arising from, or related to, a visit to our site although we retain the right 

to bring proceedings against you for breach of these conditions in your country of residence or any other relevant country.
 2  These terms of use and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including 

non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.

15 Variations
 1  We may revise these terms of use at any time by amending this page. You are expected to check this page from time to time to take no-

tice of any changes we made, as they are binding on you. Some of the provisions contained in these terms of use may also be superseded 
by provisions or notices published elsewhere on our site.

16 Concerns
 1 If you have any concerns about material which appears on our site, please contact us at help@doulton.com

Şartlar ve Kullanım Koşulları

10. Sitemize malzeme yükleme
1- Sitemize yüklediğiniz herhangi bir materyal, gizli olmayan ve tescilli olmayan olarak kabul edilir ve herhangi bir 
amaç için bu tür herhangi bir materyali üçüncü tara�ara kullanma, kopyalama, dağıtma ve ifşa etme hakkına sahibiz. 
Ayrıca, sitemiz tarafından gönderilen veya yüklenen herhangi bir materyalin �kri mülkiyet haklarının ihlal edildiğini 
veya gizlilik hakkının ihlal edildiğini iddia eden herhangi bir üçüncü tarafa kimliğinizi ifşa etme hakkına sahibiz.
2- Sizin tarafınızdan veya sitemizin herhangi bir başka kullanıcısı tarafından gönderilen herhangi bir materyalin içeriği 
veya doğruluğu için herhangi bir üçüncü taraftan sorumlu veya sorumlu olmayacağız.
3- Bizim görüşümüze göre, bu tür materyal bu Şartlar ve koşullarda belirtilen içerik standartlarına uymuyorsa, sitem-
izde yaptığınız herhangi bir materyali veya gönderiyi kaldırma hakkına sahibiz.
11. Virüsler, Hack ve diğer suçlar
1- Bilerek zararlı veya teknolojik olarak zararlı virüsler, Truva Atları, solucanlar, mantık bombaları veya diğer malzeme 
tanıtarak sitemizi kötüye olmamalıdır. Sitemize, sitemizin depolandığı sunucuya veya sitemize bağlı herhangi bir 
sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamalısınız. Sitemize hizmet reddi saldırısı 
veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla saldırmamalısınız.
2- 11.1 koşulu ihlal ederek, 1990 tarihli bilgisayar kötüye kullanım Yasası kapsamında cezai bir suç işlemiş olursunuz. 
İlgili kolluk kuvvetlerine böyle bir ihlali bildireceğiz ve bu yetkililerle kimliğinizi ifşa ederek işbirliği yapacağız. Böyle 
bir ihlal durumunda, sitemizi kullanma hakkınız derhal sona erecektir.
3- Sitemiz kullanımınız veya üzerinde yayınlanan herhangi bir materyalin indirilmesi veya ona bağlı herhangi bir web 
sitesinde olması nedeniyle, bilgisayar ekipmanınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya diğer özel matery-
allere bulaşabilecek dağıtılmış hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer teknolojik açıdan zararlı materyalin neden 
olduğu herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız
Kullanım Şartları ve koşulları devam etti
12. Sitemize bağlantı
 1- Önceden yazılı iznimiz olmadan sitemize herhangi bir bağlantı oluşturmayabilirsiniz.
13. Sitemizden bağlantılar
 1- Sitemiz üçüncü şahıslar tarafından sağlanan diğer sitelere ve kaynaklara bağlantılar içerdiğinde, bu bağlantılar 
yalnızca bilgileriniz için sağlanır. Bu sitelerin veya kaynakların içeriği üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve 
kullanımınızdan kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar için veya bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk 
kabul etmiyoruz.
14. Yargı ve uygulanabilir Hukuk
1- İngiliz Mahkemeleri, ikamet ettiğiniz ülkenizde veya ilgili herhangi bir ülkede bu koşulların ihlali nedeniyle size 
karşı dava açma hakkını saklı tutmamıza rağmen, sitemizi ziyaret etmekten kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi 
bir iddiada münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.
2- Bu kullanım şartları ve bunlarla bağlantılı olarak veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşma-
zlık veya talep veya konu veya oluşum (sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar veya iddialar dahil) İngiltere ve Galler 
yasalarına uygun olarak yönetilir ve yorumlanır.
15. Varyasyonlar
 1- Bu sayfayı değiştirerek bu Kullanım Koşullarını istediğiniz zaman gözden geçirebiliriz. Onlar size bağlayıcı olarak, 
yaptığımız herhangi bir değişiklik fark almak için zaman zaman bu sayfayı kontrol etmesi bekleniyor. Bu kullanım 
şartlarında yer alan bazı hükümler, sitemizde başka bir yerde yayınlanan hükümler veya bildirimler tarafından da 
değiştirilebilir.
16. İlgiler
 1- Sitemizde görünen malzeme hakkında herhangi bir endişeniz varsa, lütfen bize ulaşın help@doulton.com
Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.
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