SANAL/FİZİKİ POS KULLANDIRIM SÖZLEŞMESİ
İşbu anlaşma İçerenköy MAh. Kayışdağı Cad. No:97 Ataşehir/İstanbul adresinde ikamet eden ALSAY İLETİŞİM
ELEKTRONİK GIDA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ / KOZYATĞI V.D.0590317290 (Bundan sonra SATICI diye anılacaktır) ile
FİRMA ÜNVANI : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
( VERGİ NO

:………………………………………….………………………………………………………………………………………

ADRES

: ………………………………………………………………….…...…………………………………………….….……..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
(Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) Arasında yapılan, sanal/fiziki posları, SATICI dan alım yapabilmesi
amaçlı MÜŞTERİ ye kullandırılmasına yönelik sözleşmedir.
Banka tarafından , SATICI adına tahsis edilmiş olan sanal/fiziki posları söz konusu tarihten itibaren, SATICI nın
http://www.cepdukkan.com ve http://bayi.cepdukkan.com sitesi üzerinden kullanmak üzere ve SATICI dan almış ve alacak
olacağı ürün ve hizmet ( GSM ve ILETİŞİM ürünleri ) ödemelerinde kullanılmak üzere kullanımlarına açılmıştır.
SATICI bu sanal/fiziki posları, yasaların öngördüğü şekilde sadece ürün satışında (GSM ve sanal/fiziki İLETİŞİM ürünleri )
kullanacağını, yapmış olduğu tüm işlemlerin yasal, maddi, manevi sorumluluğunun kendisinde olduğunu ve bu işlemlerden
dolayı , SATICI aleyhine doğmuş ve doğabilecek tüm zararların 1. derece sorumlusu olduğunu, zarar ve tazminlerin tamamını
defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Ayrıca söz konusu pos ekranının işbu anlaşmada sözü geçen kullanımlar dışında kullanılarak, kişi – kurum veya tüm muhatapların
maddi hasara uğratılması, kartlardan çekim yapılarak karşılığının nakit olarak ödenmesi gibi gayr-i kanuni işlemler sonucu Yargı
mercilerinin ve bankaların talepleri de tamamen kullanıcıya aittir.
MÜŞTERİ, satın alıyor olduğu ürünlerin içerisinde sanal ortamda satışı ve kullanımı gerçekleşen ve fiziki bir teslimatı olamayacak
ürünler de olması nedeni ile bu tür bir ürünün teslimatının kendisine yapılmamış olduğu gerekçesi ile herhangi bir şekilde POS
ödemelerine itiraz edemez. Bu noktada direkt olarak, üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluk tamamen MÜŞTERİ nin olup
SATICI dan bu ödeme karşısında sanal kullanımların hangi IP den ve hangi numaralara yapılmış olduğunun bilgilerini alma
talebinden öte SATICI ya herhangi bir şekilde rücu edemez. Söz konusu olacak tüm hukuki süreçler ve yaptırımlar tamamı ile
MÜŞTERİ yi ilgilendirmektedir.
MÜŞTERİ işbu anlaşmayı imzalayıp akit altına alarak, yukarıda bahsi geçen tüm şartları kabul ettiğini, ayrıca kendi çekimlerinden
doğabilecek konular ile ilgili olarak SATICI ya dava açma, itiraz etme hakkından feragat ettiğini, anlaşmazlık durumlarının
tamamen kendisi ve müşterisi arasında çözeceğini, kendi ve müşterisi arasından doğabilecek bir ticari problemden dolayı SATICI
nın ödeme kanalı üzerinden yapmış olduğu hiçbir ödemeyi bağlamayacağını, doğabilecek tüm zararı en geç 2 iş günü içerisinde
nakten ve defaten SATICI ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Doğabilecek her türlü kanuni anlaşmazlıklar sonucunda yetkili yargı kurumları İSTANBUL Adliyeleri olarak tayin edilmiştir.
İşbu sözleşme …… /…… /…..……… tarihinde taraflar arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

ALSAY İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Sözleşme ekleri; Teslim edilen POS un;
12345-

MÜŞTERİ ye ait vergi levhası
MÜŞTERİ nin son ay a ait KDV tahakkuk fişi fotokopisi
MÜŞTERİ firma yetkilisi kimlik fotokopisi
MÜŞTERİ ye ait veya şirket yetkilisine ait imza sirküsü
MÜŞTERİ şirket ise geçerli bir şirket faaliyet belgesi
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