MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TARAFLAR
SATICI:
Ticari Unvanı: NAKKAŞ PRODÜKSİYON YAPIM PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi: Göztepe Mah. İnönü Cad. 2377 Sok. No: 17 Mahmutbey/İSTANBUL
Telefon: 0 (850) 304 94 84
Satıcı Mersis No : 0761 0354 0430 0014
Satıcı E-Posta Adresi: info@dahiders.com
Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi : Gönderilen kargo şirketi ile iade
Bundan sonra DAHİDERS olarak anılacaktır.
ALICI/ABONE
Fikri ve Sınai mülkiyet hakları Nakkaş Prod. Yapım Paz. Tic. Ltd. Şti’ne ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek ve tüzel
kişinin/kişilerin;
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta:
Bundan sonra ALICI/ABONE olarak anılacaktır.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir.
İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu
Sözleşmenin konusunu; Alıcı/Abone’nin Nakkaş Prodüsiyon Yapım ve Paz. Tic. Ltd. Şti’ne ait eğitim, destek içeriklerinin yer aldığı
www.dahiders.com İnternet sitesine elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, tüm
online internet Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin
satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı DAHİDERS.
ile akdetmiş oldukları web sitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu
Mal/Hizmetin satışında DAHİDERS’e herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini
yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

Ürün Adı
1 yıllık DAHİDERS Aboneliği

Adet

Satici Unvani

Birim Fiyatı

Kargo Bedeli

KDV Dahil Toplam Tutar

1

Nakkaş Ltd.Şti.

150,00 TL

15,00 TL

165,00 TL

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen
süre sonuna kadar geçerlidir.
Ödeme Şekli ve Planı: Kapıdan Ödeme

Teslim Şartları:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi(ler):
Telefon:
E-Posta:
SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA KARGO FİRMASI
TARAFINDAN ALICI'DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ KARGO FİRMASINA ÖDEMEKLE,
ÜRÜN BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme ALICI/ABONE tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ALICI/ABONE’nin DAHİDERS’ten satın
almış olduğu Malın/Hizmetin ALICI/ABONE’ye teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü
içerisinde kargoya teslim edilir. Kargo firması teslim aldığı gönderileri ortalama 3 (üç) iş günü içerisinden ALICI/ABONE’ye
ulaştırmaktadır. Teslimat masrafları ALICI/ABONE’ye aittir. Mal/Hizmet, ALICI/ABONE’nin sipariş formunda ve işbu Sözleşmede
belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI/ABONE'ye aittir. Malın teslimatı; DAHİDERS’in stokunun müsait olması
halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. DAHİDERS, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin
yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet'i, ALICI/ABONE tarafından Mal/Hizmet'in sipariş
edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle ALICI/ABONE tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez
veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, DAHİDERS Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın DAHİDERS tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI/ABONE tarafından teslim alınmasından önce ALICI/ABONE
tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI/ABONE sorumludur.

MADDE 6 – ALICININ/ABONENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI/ABONE, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve
kargo bedeline ilişkin olarak DAHİDERS tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli
teyidi verdiğini beyan eder. ALICI/ABONE Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan DAHİDERS iletişim bilgilerine
ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir. ALICI/ABONE işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik
ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce DAHİDERS tarafından ALICI/ABONE’ye verilmesi gereken adres,
siparişi verilen Mal/Hizmet'e ait temel özellikler, Mal/Hizmet'in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini
de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI/ABONE, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'i teslim almadan önce muayene
etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde
sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI/ABONE tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet'in hasarsız ve
sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet'in sorumluluğu ve hasarlar ALICI/ABONE’ye aittir. Mal/Hizmet'in
tesliminden sonra ALICI/ABONE'ye ait kredi kartının ALICI/ABONE'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce
haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini DAHİDERS’e
ödememesi halinde, ALICI/ABONE kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet'i 3 (üç) gün içinde DAHİDERS’e iade
etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI/ABONE’ye aittir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
DAHİDERS, Sözleşme konusu Mal/Hizmet'in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI/ABONE’ye teslim edilmesinden sorumludur. DAHİDERS, mücbir
sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise,
durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI/ABONE’ye bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 8 – ABONELİK SİSTEMİ
DAHİDERS üyeliği: Nakkaş Prodüksiyon Yapım Paz. Tic. Ltd. Şti’nin fikri sinai mülkiyeti sahip olduğu, ilköğretim 1,2,3,4 ve
ortaöğretim 5,6,7,8 sınıflarına ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanım hakkı ALICI/ABONE tarafından
seçilmiş olan erişim paketinin (sınıfının) sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.
ALICI/ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;


Görsel canlandırma ve görüntülü konu anlatımları



Canlı Soru çözümleri,



Eğitici zekâ oyunları ve etkinlikler,



Her derse ait konu dokümanları,



Konu tarama testleri, tema-ünite sınavları,



Etkin deneme sınavları



Ölçme değerlendirme ve raporlama



Elektronik kitaplar,



Eğitim Videoları,



İnteraktif harita,



Zengin içerikli sözlük

MADDE 9 – ABONELİK SÜRESİ
DAHİDERS abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. ALICI/ABONE Ağustos ayında otomatik olarak bir üst
sınıfa geçer.

MADDE 10 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
10.1. ALICI/ABONE DAHİDERS’e abone olurken kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu bu bilgilerin doğru olmaması
nedeniyle doğabilecek tüm zararları aynen tazmin edeceğini ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin
hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, DAHİDERS’in bu konuda herhangi bir
sorumluluğunun olmadığını ve DAHİDERSİ’in böyle bir durumda sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek
taraflı olarak feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.2. ALICI/ABONE oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçiminin,
gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; DAHİDERS’in kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak
problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.3. ALICI/ABONE, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia
etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayrikabil-i rücu feragat ettiğini, DAHİDERS’in kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem
yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni
göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü
şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal DAHİDERS’e haber vereceğini, şifre ve
kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu olacağını, DAHİDERS’in bu konuda
herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.4. ALICI/ABONE, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Siteye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara
ait verilerin DAHİDERS tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol
edilmesini kabul etmektedir. Aynı şekilde ALICI/ABONE, kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin DAHİDERS ve/veya bağlantılı
kurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya
kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini ve bunun için DAHİDERS veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden hiçbir talepte
bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
10.5. ALICI/ABONE’nin DAHİDERS’i kulanım hakkı seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimiyle sınırlı olup
içeriklerin çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarına DAHİDERS’in sahip
olduğunu; DAHİDERS’in bu haklarına zarar verecek, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
ve diğer mevzuatta yer alan eylemler başta olmak üzere hiçbir yasadışı eylemde bulunmayacağını, böyle bir eylem sebebiyle
DAHİDERS’in ceza davaları açma hakkı saklı kalmak üzere, uğrayacağı zararları, DAHİDERS’in ilk talebinde herhangi bir ihbar veya
ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.6. ALICI/ABONE DAHİDERS’i tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve
bulunduğu ülke yasaların aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, kişi ya da
kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer
kullanıcıların kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi
kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. ALICI/ABONE DAHİDERS’in sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla DAHİDERS tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi
rızası ile elde edilmiş olduğunu, kullanıcı bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan
DAHİDERS'in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların
(örneğin Windows Media Player) lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan
DAHİDERS’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını DAHİDERS’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt
eder.
10.8. ALICI/ABONE, DAHİDERS’in işbu sözleşmedeki hizmetleri sunuyor olmasının, ALICI/ABONE’ye donanım ve yazılım temini ve
bunların düzgün çalışması konusunda bir garanti ya da taahhüt verdiği anlamına gelmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.9. ALICI/ABONE, şifre kullanımı suretiyle yapabileceği işlemlerin kendisi dışında üçüncü bir şahıs tarafından yapıldığını iddia
etmeyeceğini, bunu ileri sürmekten gayrikabil-i rücu feragat ettiğini, DAHİDERS’in kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle işlem
yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni
göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü
şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal DAHİDERS’e haber vereceğini, şifre ve
kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu olacağını, DAHİDERS’in bu konuda
herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.10. ALICI/ABONE, DAHİDERS’in teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle, tek taraflı olarak bu
sözleşmeyi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Sözleşmede bu şekilde bir değişiklik olması halinde Kullanıcı bu değişikliklere ilişkin "KABUL EDİYORUM" butonunu tıklamak
suretiyle bu değişikliği onaylamalıdır. Aksi halde DAHİDERS’in hizmetleri sunmama veya sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
10.11. ALICI/ABONE mücbir sebepler olan deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle ya da
internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve DAHİDERS’in elinde olmayan
sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda DAHİDERS’in herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi
bir nam altında DAHİDERS’ten tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.12. DAHİDERS, sitenin içeriklerini dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı ALICI/ABONE bilgi ve verilerini silme
hakkını saklı tutar. Böyle bir değişiklik yapılması halinde ALICI/ABONE bu değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
10.13. DAHİDERS dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca ALICI/ABONE’ye verdiği hizmeti kalıcı veya geçici durdurabilir; hizmeti ve
kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını
kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve ALICI/ABONE ile yapılmış olan işbu
Sözleşme’yi ALICI/ABONE muvafakati aranmaksızın tek tarafllı olarak sona erdirebilir veya değiştirebilir.
10.14. DAHİDERS, işbu abonelik sözleşmesi uyarınca, ALICI/ABONE’ye kendisinde kayıtlı e-mail adreslerine bilgilendirme mailleri
ve/veya cep telefonuna bilgilendirme SMS’i gönderme yetkisine sahiptir. ALICI/ABONE işbu abonelik sözleşmesini onaylamak
suretiyle bilgilendirme maillerini ve/veya bilgilendirme SMS’lerinin gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. ALICI/ABONE, e-posta
ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini 0 (850) 304 94 84 numaralı DAHİDERS çağrı merkezine veya
info@dahiders.com e-posta adresine iletebilir.
10.15. ALICI/ABONE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda DAHİDERS’in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar
kayıtlarının HMK 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu türlü itiraz ve bunların
usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 22 – CAYMA HAKKI
ALICI/ABONE, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim
tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi DAHİDERS’e ait ve/veya
Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları –posta, faks, e-posta v.b.- ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi
içerisinde DAHİDERS’e mevzuat hükümlerine ve Websitesi'ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde
bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı
DAHİDERS’e geri gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal
ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Malın teslimi sırasında
ALICI/ABONE’ye ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI/ABONE tarafından iade edilmesi gerekmektedir. c) Mal, DAHİDERS’e
iade edilirken, ALICI/ABONE iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen DAHİDERS’in anlaşmalı kargo şirketi ile
DAHİDERS’e gönderdiği sürece iade kargo bedeli DAHİDERS’e aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen
DAHİDERS’in anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde
uğrayacağı hasardan DAHİDERS sorumlu değildir. d)Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde
mal/abonelik bedeli ALICI/ABONE’ye ödediği şekilde iade edilir.

Cayma Bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir;
E-posta: info@dahiders.com
Faks: 0(212) 445 88 82
Adres: Göztepe Mah. İnönü Cad. 2377 Sok. No: 17 Mahmutbey-Bağcılar/İSTANBUL

MADDE 23 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ
ALICI/ABONE, DAHİDERS’in, işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devredebileceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI/ABONE, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir
ve temlik edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 24 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya
Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici
talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 25 - MALIN/HİZMETİN FİYATI
Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile
birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. DAHİDERS tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti
ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 26- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI/ABONE’nin kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış
olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI/ABONE’den talep edebilir ve her koşulda ALICI/ABONE’nin borcundan
dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI/ABONE’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı DAHİDERS’in uğradığı zarar ve ziyandan
ALICI/ABONE sorumlu olacaktır.

MADDE 27 – YÜRÜRLÜK
ALICI/ABONE’nin abonelik kaydı yapması, işbu sözleşmede yer alan maddeleri okuduğu ve kabul ettiği ve taahhüt ettiği anlamına
gelir. 27 maddeden ibaret bu sözleşme taraflarca okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe
girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta abonenin e-posta adresine gönderilmiştir.
İşbu sözleşme abonelik süresinin sone erimi, ALICI/ABONE’nin aboneliğini iptal etmesi veya DAHİDERS tarafından aboneliğinin iptal
edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
SATICI

: NAKKAŞ PRODÜKSİYON YAPIM PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ.

ALICI/ABONE

:

ALICI/ABONE e-posta

:

TARİH

:

