MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:
Ürünü satan gerçek veya tüzel kişidir
1.2- ALICI:
Ürünü alan gerçek veya tüzel kişidir
1.3- ARACI:
Ürünün alıcıların incelemesi ve satıcıların ürünlerini teşhir
edebilmelerine olanak sağlayan ve alıcı ve satıcının ticaretine
müdalahale etmeden www.eskiyisat.com ilan sitesinde ürünlerin teşhirini
sağlayan web tabanlı ilan sitesidir.
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.eskiyisat.com
internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda
nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile
ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Sözleşmeye konu olan ürünün SATICI’ları ve ALICI’ları ürün
alışverişindeki tüm sorumluluklarını alırlar. www.eskiyisat.com hiçbir
şekilde alıcı ve satıcı arasındaki görüşmelere katılmamakla beraber
ticari ilişkilerine müdahale etmez.
Dolandırıcılık,ürünün gönderilmemesi, alıcının ücreti ödememesi,adres
bilgilerindeki yanlışlıklardan kaynaklanan sorunlar alıcı ve satıcı
sorumluluğundadır.
www.eskiyisat.com ilan sitesi ilan teşhirini yaparak ürünün
tanıtılmasını sağlamaktadır. Ürün hakkında bilinmeyen açıklama kısmında
yazılmayan kusurlu , yanlış , arızalı ve eksik olması www.eskiyisat.com
ilan sitesi hiçbir şekilde sorumluk kabul etmez,anlaşmazlıklara
karışmaz ve sorumlu tutulamaz
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.eskiyisat.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün

temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön
bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli
teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim
edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul
etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte
belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım
klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı
nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih
ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle
ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI
ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın
kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya
hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans
kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın
kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya
gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI ve SATICI arasındaki alışverişin iptal olması veya bir nedenden
dolayı yarıda kesilmesi nihayete ermemesi durumunda Alıcı ve Satıcı
kendi aralarında ürün ve ödeme hakkında anlaşma yoluna giderek sorunu
çözerler. Eskiyisat.com ilan sitesi sorumluluğunda değildir.

www.eskiyisat.com yoluna ilan sitesi ilan verilen ürünlerin teşhirini
yapar ve özelliklerini satıcının verdiği bilgiler doğrultusunda ürün
tanıtımı yapılır. Teşhiri haricinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Uygunsuz ürünlerin teşhiri yasaktır. Uygunsuz ürün ve bilgi verenlerin
hakkında yasal işlem yapma hakkı vardır.

