TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
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GENEL:
. Kullanmakta olduğunuz web s*tes* üzer*nden elektron*k ortamda
s*par*ş verd*ğ*n*z takd*rde, s*ze sunulan ön b*lg*lend*rme formunu ve
mesafel* satış sözleşmes*n* kabul etm*ş sayılırsınız.
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. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve tesl*m* *le *lg*l* olarak 6502 sayılı
Tüket*c*n*n Korunması Hakkında Kanun ve Mesafel* Sözleşmeler
Yönetmel*ğ* (RG:27.11.2014/29188) hükümler* *le yürürlüktek* d*ğer
yasalara tab*d*r.
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. Ürün sevk*yat masrafı olan kargo ücretler* alıcılar tarafından
ödenecekt*r.
. Satın alınan her b*r ürün, 30 günlük yasal sürey* aşmamak kaydı *le
alıcının gösterd*ğ* adrestek* k*ş* ve/veya kuruluşa tesl*m ed*l*r. Bu süre
*ç*nde ürün tesl*m ed*lmez *se, Alıcılar sözleşmey* sona erd*reb*l*r.
. Satın alınan ürün, eks*ks*z ve s*par*şte bel*rt*len n*tel*klere uygun ve
varsa garant* belges*, kullanım klavuzu g*b* belgelerle tesl*m ed*lmek
zorundadır.
. Satın alınan ürünün satılmasının *mkansızlaşması durumunda, satıcı bu
durumu öğrend*ğ*nden *t*baren 3 gün *ç*nde yazılı olarak alıcıya bu
durumu b*ld*rmek zorundadır. 14 gün *ç*nde de toplam bedel Alıcı’ya
*ade ed*lmek zorundadır.
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
. Alıcı, satın aldığı ürün bedel*n* ödemez veya banka kayıtlarında *ptal
ederse, Satıcının ürünü tesl*m yükümlülüğü sona erer.
K R E D İ K A R T I N I N Y E T K İ S İ Z K U L L A N I M I İ L E YA P I L A N
ALIŞVERİŞLER:
. Ürün tesl*m ed*ld*kten sonra, alıcının ödeme yaptığı kred* kartının
yetk*s*z k*ş*ler tarafından haksız olarak kullanıldığı tesp*t ed*l*rse ve
satılan ürün bedel* *lg*l* banka veya f*nans kuruluşu tarafından Satıcı'ya
ödenmez *se, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün *çer*s*nde nakl*ye
g*der* SATICI’ya a*t olacak şek*lde SATICI’ya *ade etmek zorundadır.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM
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EDİLEMEZ İSE:
. Satıcı’nın öngöremeyeceğ* mücb*r sebepler oluşursa ve ürün süres*nde
tesl*m ed*lemez *se, durum Alıcı’ya b*ld*r*l*r. Alıcı, s*par*ş*n *ptal*n*,
ürünün benzer* *le değ*şt*r*lmes*n* veya engel ortadan kalkana dek
tesl*matın ertelenmes*n* talep edeb*l*r. Alıcı s*par*ş* *ptal ederse;
ödemey* nak*t *le yapmış *se *ptal*nden *t*baren 14 gün *ç*nde kend*s*ne
nakden bu ücret öden*r. Alıcı, ödemey* kred* kartı *le yapmış *se ve *ptal
ederse, bu *ptalden *t*baren y*ne 14 gün *ç*nde ürün bedel* bankaya
*ade ed*l*r, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta *çer*s*nde
aktarması olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
. Alıcı, sözleşme konusu mal/h*zmet* tesl*m almadan önce muayene
edecek; ez*k, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/h*zmet*
kargo ş*rket*nden tesl*m almayacaktır. Tesl*m alınan mal/h*zmet*n
hasarsız ve sağlam olduğu kabul ed*lecekt*r. ALICI, Tesl*mden sonra
mal/h*zmet* özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa
mal/h*zmet kullanılmamalıdır. Ürünle b*rl*kte Fatura da *ade ed*lmel*d*r.
CAYMA HAKKI:
. ALICI; satın aldığı ürünün kend*s*ne veya gösterd*ğ* adrestek* k*ş*/
kuruluşa tesl*m tar*h*nden *t*baren 14 (on dört) gün *çer*s*nde,
SATICI’ya aşağıdak* *let*ş*m b*lg*ler* üzer*nden b*ld*rmek şartıyla h*çb*r
hukuk* ve ceza* sorumluluk üstlenmeks*z*n ve h*çb*r gerekçe
göstermeks*z*n malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanab*l*r.
. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM
BİLGİLERİ:
ŞİRKET
ADI/UNVANI: GOODLIFE TRAVEL TURİZM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD
ŞTİ
ADRES: MÜSKEBİ MAH. KONGRE SOK. NO: 11 BODRUM / MUĞLA
EPOSTA: *nfo@goodl*fe.travel
TEL: 0 252 363 82 34
CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
. Alıcı, satın aldığı eğer b*r h*zmet *se, bu 14 günlük süre sözleşmen*n
*mzalandığı tar*hten *t*baren başlar. Cayma hakkı süres* sona ermeden
önce, tüket*c*n*n onayı *le h*zmet*n *fasına başlanan h*zmet
sözleşmeler*nde cayma hakkı kullanılamaz.
. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya a*tt*r.

.
. Cayma hakkının kullanılması *ç*n 14 (ondört) günlük süre *ç*nde SATICI'
ya *adel* taahhütlü posta, faks veya eposta *le yazılı b*ld*r*mde
bulunulması ve ürünün *şbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı
Kullanılamayacak Ürünler" hükümler* çerçeves*nde kullanılmamış
olması şarttır.
CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
. 3. k*ş*ye veya ALICI’ ya tesl*m ed*len ürünün faturası, (İade ed*lmek
*stenen ürünün faturası kurumsal *se, *ade ederken kurumun
düzenlem*ş olduğu *ade faturası *le b*rl*kte gönder*lmes*
gerekmekted*r. Faturası kurumlar adına düzenlenen s*par*ş *adeler*
İADE FATURASI kes*lmed*ğ* takd*rde tamamlanamayacaktır.)
. İade formu, İade ed*lecek ürünler*n kutusu, ambalajı, varsa standart
aksesuarları *le b*rl*kte eks*ks*z ve hasarsız olarak tesl*m ed*lmes*
gerekmekted*r.
İADE KOŞULLARI:
. SATICI, cayma b*ld*r*m*n*n kend*s*ne ulaşmasından *t*baren en geç 10
günlük süre *çer*s*nde toplam bedel* ve ALICI’yı borç altına sokan
belgeler* ALICI’ ya *ade etmek ve 20 günlük süre *çer*s*nde malı *ade
almakla yükümlüdür.
. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan b*r nedenle malın değer*nde b*r
azalma olursa veya *ade *mkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında
SATICI’nın zararlarını tazm*n etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı
süres* *ç*nde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebeb*yle
meydana gelen değ*ş*kl*k ve bozulmalardan ALICI sorumlu değ*ld*r.
. Cayma hakkının kullanılması neden*yle SATICI tarafından düzenlenen
kampanya l*m*t tutarının altına düşülmes* hal*nde kampanya
kapsamında faydalanılan *nd*r*m m*ktarı *ptal ed*l*r.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
. ALICI’nın *steğ* veya açıkça k*ş*sel *ht*yaçları doğrultusunda hazırlanan
ve ger* gönder*lmeye müsa*t olmayan, *ç g*y*m alt parçaları, mayo ve
b*k*n* altları, makyaj malzemeler*, tek kullanımlık ürünler, çabuk
bozulma tehl*kes* olan veya son kullanma tar*h* geçme *ht*mal* olan
mallar, ALICI’ya tesl*m ed*lmes*n*n ardından ALICI tarafından ambalajı
açıldığı takd*rde *ade ed*lmes* sağlık ve h*jyen açısından uygun
olmayan ürünler, tesl*m ed*ld*kten sonra başka ürünlerle karışan ve
doğası gereğ* ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonel*k
sözleşmes* kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve derg* g*b* sürel*

yayınlara *l*şk*n mallar, Elektron*k ortamda anında *fa ed*len h*zmetler
veya tüket*c*ye anında tesl*m ed*len gayr*madd* mallar, *le ses veya
görüntü kayıtlarının, k*tap, d*j*tal *çer*k, yazılım programlarının, ver*
kaydedeb*lme ve ver* depolama c*hazlarının, b*lg*sayar sarf
malzemeler*n*n, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması hal*nde
*ades* Yönetmel*k gereğ* mümkün değ*ld*r. Ayrıca Cayma hakkı süres*
sona ermeden önce, tüket*c*n*n onayı *le *fasına başlanan h*zmetlere
*l*şk*n cayma hakkının kullanılması da Yönetmel*k gereğ* mümkün
değ*ld*r.
. Kozmet*k ve k*ş*sel bakım ürünler*, *ç g*y*m ürünler*, mayo, b*k*n*, k*tap,
kopyalanab*l*r yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler *le
kırtas*ye sarf malzemeler* (toner, kartuş, şer*t vb.) *ade ed*leb*lmes*
*ç*n ambalajlarının açılmamış, denenmem*ş, bozulmamış ve
kullanılmamış olmaları gerek*r.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
. ALICI, ödeme *şlemler*n* kred* kartı *le yaptığı durumda temerrüde
düştüğü takd*rde, kart sah*b* banka *le arasındak* kred* kartı
sözleşmes* çerçeves*nde fa*z ödeyeceğ*n* ve bankaya karşı sorumlu
olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda *lg*l* banka hukuk*
yollara başvurab*l*r; doğacak masrafları ve vekâlet ücret*n* ALICI’dan
talep edeb*l*r ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde
düşmes* hal*nde, ALICI, borcun gec*kmel* *fasından dolayı SATICI’nın
uğradığı zarar ve z*yanını ödeyeceğ*n* kabul eder.
ÖDEME VE TESLİMAT
. Banka Havales* veya EFT (Elektron*k Fon Transfer*) yaparak, QNB
FİNANSBANK bankası hesaplarımızdan (TL) herhang* b*r*ne
yapab*l*rs*n*z.
. S*tem*z üzer*nden kred* kartlarınız *le, Her türlü kred* kartınıza onl*ne
tek ödeme ya da onl*ne taks*t *mkanlarından yararlanab*l*rs*n*z. Onl*ne
ödemeler*n*zde s*par*ş*n*z sonunda kred* kartınızdan tutar çek*m *şlem*
gerçekleşecekt*r.

