MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ:
SATICI: RENTVESALE.COM’a ait internet sitesi üzerinden bir mal veya
hizmeti sağlayabileceğini,ilanda bulunarak taahhüt eden gerçek ya da
tüzel kişiyi,
ALICI: RENTVESALE.COM’a ait internet sitesi üzerinden satıcıya ait
ilanda bulunan mal veya hizmeti talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
1.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı
terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması
taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin
konusunu ,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ifade eder.
2. SÖZLEŞME KONUSU
Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı,
marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait ilanda yayınlanmaktadır.

İşbu sözleşmenin konusu, bilgileri,özellikleri ve satış fiyatı
belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin
tespitidir. İşbu sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu
sözleşmenin tarafları, sözleşme ile birlikte, Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan
yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve
beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı
evdeofisim ile akdetmiş oldukları evdenofisim.com Portalı Üyelik
Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.
3.ÜRÜN BİLGİLERİ:
Ürün Türü:
Ürün Açıklaması:
Adedi:
Kategori:
Satış Fiyatı (KDV dâhil ve her türlü masraf dâhil) :
Kargo Ücreti:
Kargo Çıkış Yeri:
Cayma Hakkında Kullanılacak Kargo Bilgisi :
4.TARAFLAR:ALICI-SATICI
ALICI
Adı-soyadı :
Teslimat Adresi :
Fatura Adresi :
Fatura Tipi :
Email : evdenofisim.com. web sitesinde site-içi mesajlaşma
Telefon :

SATICI
Adı-soyadı :
Adresi :
Email : rentvesale.com web sitesinde site-içi mesajlaşma
Telefon :
Şikâyetler için İrtibat Bilgisi : (satıcının telefonu)
Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik
posta bilgileri: rentvesale.com web sitesinde site-içi mesajlaşma
Ödeme şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
5 - GENEL HÜKÜMLER
İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine
getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara
aittir; Taraflar, işbu sözleşmenin tarafı olmayan evdenofisimin hiçbir
yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte
yürürlüğe girer.
ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve
satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve
anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları
ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, ALICI’nın işbu sözleşmeden doğan şikâyetlerini makul bir süre
ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir.
ALICI, her türlü şikâyetlerini ayrıca rentvesale portalı üzerinden ya
da mesaj iletmek yöntemi ile SATICI’ya yöneltebilecektir.
ALICI ve SATICI, Sözleşme konusu ürününe/hizmetine ilişkin listeleme
sayfasında yer verilen açıklamalardan, ürünün/hizmetin sağlam,
eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden
SATICI 'nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder
ALICI, işbu Sözleşme öncesinde SATICILAR tarafından listeleme
sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış
fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla
sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu
Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri
okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi
verdiğini kabul ve beyan eder.
Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması
Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul
ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri SATICI ve ALICI tarafından okunmuş ve
kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak
onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
ALICI ve SATICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında evdenofisim’in
mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı
sıfatına haiz olduğunu ve SATICI ve ALICI tarafından sağlanan
içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle
ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup
olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve
taahhüt ederler. Taraflar, işbu Sözleşmeye konu üründen/hizmetin
sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun SATICI'ya ait olduğunu;
www.rentvesale.com sitesinin ALICI ve SATICI arasındaki işbu
Sözleşmenin tarafı olmadığını ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan
yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı,
rentvesale.com GAV güvenli alışveriş işleyişinin sağlanması amacıyla
satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve

hesabına ALICI 'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak,
evdenofisim’i temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil
yetkisinin SATICI tarafından iptal edilmesi halinde evdenofisim,
kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı'nın üyeliğini iptal etme
hakkına sahiptir. ALICI, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi
SATICI'nın temsilcisi sıfatıyla evdenofisim 'e yapmakla alım-satım akdi
kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.
6.CAYMA HAKKI:
ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde
hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.
ALICI 'nın cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14(on dört) gün içerisinde
almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü
belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.
ALICI ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği
tarihten itibaren on (10) gün içerisinde malı satıcıya veya
yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğinde,
Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-1) olarak yer alan örnek Cayma Hakkı
Formu’nu doldurup,web sitesi içinde site-içi mesajlaşma yöntemi ile hem
SATICI’ya hem de paranın iadesi için evdenofisim.com’a
gönderecektir.RENTVESALE.COM ürünün durumu hakkında herhangi bir
değerlendirme yapması mümkün olmadığından bu şekilde bir bildirim
geldiğinde bedeli ALICI’ya iade edecek; cayma hakkının kullanılması ile
ilgili olası uyuşmazlıklarda taraf olarak kabul
edilmeyecektir.Rentvesale.com’a ALICI tarafından web sitesinde site-içi
mesajlaşma yöntemi üzerinden cayma hakkı formu kullanılarak herhangi
bir iade bildirimi yapılmamışsa,rentvesale’in ALICI ‘ya karşı para
iadesiyle ilgili hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Onay süresi; ürüne ait kargo bilgisi girildikten sonra başlar ve 4 iş
günüdür.

Rentvesale.com üzerindeki tüm GAV(Güvenli Alışveriş) satışlarında kötü
niyetli kullanımı önlemek amacıyla,KARGO ÜCRETİ ALICIYA AİT,İadelerde
ise KARGO ÜCRETİ SATICIYA aittir.Kargo bedava içerikli ilan
açıklamaları dikkate alınmayacaktır.
ALICI tarafından sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin
sunulması durumunda, ürünün kullanılması veya hizmetin tüketilmesine
ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla, SATICI, ALICI 'ya karşı
herhangi bir talepte bulunamaz.
ALICI, site tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka
tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ila
3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın
hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili
olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu
tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Kişiye özel olarak üretilen sipariş usulü ürünler.
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları,
mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler,
çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali
olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından
ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından
uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan
ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Yönetmelik
gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,
tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma
hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini,
kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler
ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade
edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve
kullanılmamış olmaları gerekir
Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örneğin orijinal kutu/ambalajı
yırtılmış, farklı bir kutu/ambalaj içerisine konulmuş, kutu/ambalaj
üzerine kargo etiketi/gönderi yada sair bilgiler ayrıca yapıştırılmış
ve/veya ambalaj/kutu koli bandı ile bantlanmış veya üzerine yazı

yazılmış koli/ambalajlı ürünler kabul edilmemektedir), ekonomik
değerini/tekrar satılabilme özelliğini kaybetmiş, bir kez dahi olsa
kullanılmış, herhangi bir şekilde hasar verilmiş, herhangi bir şekilde
Satıcıdan kaynaklanmayan nedenler ile başka bir müşteri tarafından
satın alınamayacak durumda olan vb. ürünlerin iadesi kabul
edilmemektedir.İtilaflı durumlarda ,evdenofisim’in ürünleri kontrol
etme imkanı bulunmadığından,evdenofisim Cayma Hakkı Bedelini her
durumda ALICA’ya iade edecektir.İtilaflı durumlarda aşağıdaki
mahkemeler yetkilidir.
8. YETKİLİ MAHKEME:
ALICI’nın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularda ve iş bu
sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya
SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz
konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri
yetkilidir.
İşbu sözleşme / / 2018 tarihinde düzenlenmiştir.
EK1
Cayma Hakkı Formu Örneği
Kime: (SATICI’nın ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta
adresi yer alacaktır.)
Bu form ile aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına
ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
ALICI’nın adı ve soyadı:
ALICI’nın adresi:
ALICI’nın imzası:(Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
Tarih:

