Ürün sipariş formu
* Lütfen formun tüm bölümlerini dikkatlice doldurunuz

* Vergi bilgileriniz

Şirket ünvanı
: ……………………………………..…………………………………………………………………….
Yetkili kişi
: ……………………………………..……………………………………………………………………..
Yetkili kişi T.C no: ……………………………………..……………………………………………………………………..
Telefon
: ………………………………………..…………Fax: ……………………………………..………..
Adres
: ……………………………………..………………………………………………………………………

Vergi Dairesi: ………………………………
…………………………………………………..........

__________________________

……………………………………..……………………………………………………………………….

İl
E-Mail

Sıra
1
2
3
4
5
6
7

: ………………………………………..…………İlçe: ……………………………………..…………
: ….…………………………………..…………@………………………………………..…………….

Hizmet Adı
ECD Web Site Paketi (2 Yıl)

Miktarı
1 Adet

Vergi Numarası: …………………………
…………………………………………………………

Teslim Süresi
3 Gün

Fiyatı
720$ (KDV Dâhil)

İŞ YERİ DIŞINDA SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1. TÜKETİCİ
Adı/Soyadı/Ünvanı: ……………………………………………………………………...........................................................................................................................................
Adresi: ……………………………………………………………………....…………………...........................................................................................................................................
Telefon: ……………………………………………………………………....………………….........................................................................................................................................
Eposta adresi: ……………………………………………………………………....………………….............................................................................................................................
1.2. SATICI
Ünvanı: Mega Grup Bilişim Ağ Pazarlama Ve İnternet Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Adresi: Merkez Mah. Büyükdere Cad.33-35/7 Şişli/İstanbul
Telefonu: 444 50 18
Eposta adresi: info@megagrupbilisim.com

2. SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI
ALICI; ürün/ler satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde:
2.1. Web Sitesi satışında ürün şifresi ALICI' nın kendisine veya gösterdiği e-mail
adresine gönderildiği tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde, hiçbir hukuki ve
cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü/leri
reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Tüketicinin cayma hakkını
kullanması durumunda hosting firması domain ve/veya şifre kullanımından dolayı
ürün bedeli üzerinden %10 kesinti yapmaktadır. Eğer kişi referans alırsa kesinti ürün
bedeli üzerinden %20 yapılmaktadır. Kalan ürün bedeli ve KDV tutarı ALICI' ya derhal
iade edilir.
2.2. Eğitim seti ve kitap ile diğer ürünün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde, (KKTC satışları için
4 (Dört) gün içerisinde) hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir
gerekçe göstermeksizin ürünü/leri reddederek sözleşmeden cayma hakkını
kullanabilir. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar
SATICI’ ya aittir.
2.3. Cayma hakkının kullanılması durumunda, tüketicinin cayma hakkını kullandığına
dair bildirimini cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısıyla satıcıya yöneltmiş olması yeterlidir.
2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren 14 günlük süre
içerisinde varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen
tüm ödemeleri ve alıcıyı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade edecek ve 10
günlük süre içerisinde ürünü/leri iade alacaktır.
2.5. Alıcı, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım
talimatlarına uygun uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan sorumlu değildir.
2.6. Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi
gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var
olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren
malı geri almayı taahhüt ederiz.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
ALICI'nın, SATICI'ya ait www.megagrupbilisim.com internet sitesinden (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır) elektronik
ortamda siparişini yaptığı ürünlerin satın alınması ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki
Kanun ve 27.11.2014 Tarihli ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ve diğer
tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması işbu sözleşmenin
konusunu oluşturmaktadır.
4. ÖN BİLGİLENDİRME
Satıcı mesafeli sözleşme kurulmadan önce aşağıdaki hususlarda tüketiciyi bilgilendirecektir.
4.1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri: (Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, vb. hususlar yazılacaktır.)
4.2. Satıcı veya sağlayıcının
Adı/Ünvanı: Mega Grup Bilişim Ağ Pazarlama Ve İnternet Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
MERSİS numarası:
Açık Adresi: Merkez Mah. Büyükdere Cad.33-35/7 Şişli/İstanbul
Telefon numarası: 444 50 18
E-posta adresi:info@megagrupbilisim.com
4.3. Varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi:
4.4. Mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatı:
4.5. Ödeme ve teslimatın yapılma şekli:
4.6. Cayma hakkı: Cayma hakkına ilişkin hususlar bu sözleşmenin 5. maddesinde belirtilmişti.
4.7. Cayma bildiriminin yapılacağı
Adres: Merkez Mah. Büyükdere Cad.33-35/7 Şişli/İstanbul
Fax numarası:
Elektronik posta: info@megagrupbilisim.com
4.8. Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar:
4.9. Uyuşmazlık halinde başvuru yerleri: Satın almış olduğunuz bu ürünle ilgili bir uyuşmazlık olması durumunda ikamet
ettiğiniz ya da mal veya hizmeti satın aldığınız yerdeki tüketici mahkemesine ya da tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.
5. ÖN BİLGİLENDİRME YÖNTEMİ VE ÖN BİLGİLERİN TEYİDİ
5.1. Bu sözleşmenin 3. Başlığında belirtilen ön bilgiler satıcı tarafından kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak
tüketiciye gönderilecektir.
5.2. İnternet ortamında Satıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 5. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan ön bilgileri
tüketiciye ilettikten sonra tüketicinin bu bilgileri edindiğini teyit etmesi neticesinde sözleşme kurulmuş sayılır.
5.3. Tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce satıcı Yönetmeliğin 6. Maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendi gereği;
Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
Mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam fiyatı,
Cayma hakkının kullanımla şartları ve usulü,
Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar,
İle ilgili hususlarda tüketici ayrıca bilgilendirilecektir.

6. GENEL KOŞULLAR
6.1. SATICI, sözleşme konusu ürünün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve
kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.2. Sözleşme konusu ürün/ler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak şartı ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına
bağlı olarak SİTE’de yer alan ön bilgiler içinde açıklanan 3 iş günü içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim
edilir.
6.3. Ürün/Ürünlerin teslimi kargo şirketi aracılığı ile ALICININ yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Kargo gönderim ücreti
satıcıya aittir.
6.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve
kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.5. Satıcı taahhüt ettiği süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi
feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda satıcı veya sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen
tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095
sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve
varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
6.6. SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI'ya
bildirecektir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi veya sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesi
haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden
ödenir.
6.7. Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve
hasarlardan sorumludur.
6.8. Ürün bedeli Banka Havalesi veya Kredi Kartı ile peşin olarak ödenir. ALICI, kredi kartı ile alımlarında tek çekim yaparak
ödemesini gerçekleştirir.
6.9. Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi
bir ilave bedel talep edilebilmesi için tüketicinin açık onayı ayrıca alınacaktır. Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme
yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı tüketici bir ödemede bulunmuş ise
satıcı bu ödemeleri derhal iade edecektir.
6.10. Satıcı, tüketicilere yapmış olduğu satışlara ilişkin olarak cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki
yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklayacaktır.
6.11. Satış temsilcileri yaptığı satışlar için direkt referanslarından her biri için %5 brüt, satış ekibi ile birlikte yaptığı cirodan ise:
a) 2 yıllık web sitesi satışlarında; birinci ve ikinci satış ekiplerinden gelen birer adet satış için 100 USD brüt,
Komisyon alırlar. Bu brüt tutarlar üzerinden kesilecek %20 stopaj vergi Mega Grup Bilişim Ağ Pazarlama ve İnternet Hizmetleri
Tic. Ltd. Şti. Tarafından sorumlu sıfatı ile satışı yapan temsilcinin TC kimlik numarası ve Adı Soyadı beyan edilerek şirketimizin
ilgili vergi dairesine aylık olarak muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenir. Kalan net tutar megagrupbilisim.com internet
sitesindeki Nakit İstek Formunu düzenleyip şirketimize gönderdiği takdirde kişinin banka hesabına gönderilir.
Tüm sunulan bilgilerin doğru yazıldığını kabul ederiz. Mega Grup Bilişim Ağ Pazarlama Ve İnternet Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sözleşme Şartlarını kabul
ederiz. Ürün Sipariş Formun orijinali Mega Grup Bilişim Ağ Pazarlama Ve İnternet Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketine gönderilmeli, bir kopyası müşteride
kalmalıdır. Tüm ayrıntıları ve sözleşme şartlarını anladığımızı kabul ve tasdik eder, imzamız ile beyan ederiz.
TARİH : …………………./…………..………/………………

……………………………………………………………………....
İmza / Kaşe

……………………………………………………………………....
İmza

……………………………………………………………………....
İmza / Kaşe

