TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR : İşbu Taksitle Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) [!KrediVerenAdresi] adresinde bulunan, [!TicaretOdasi], [!MersisNo]
Mersis numaralı ve internet adresi [!InternetAdresi] olan [!SaticiUnvan] ile (Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)
[!MusteriAdres] adresinde mukim [!MusteriAdi] (Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şartlar
doğrultusunda tanzim ve imza edilmiştir.
2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI : İşbu Sözleşme, yürürlükteki “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”,
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme ALICI’nın Ek-1’ de belirtilen
ürün/ürünleri taksitle satın almasına, satım bedelinin ödenmesine ve ürün/ürünlerin teslimine ilişkin şartlar ile tarafların hak ve
yükümlülüklerini düzenlemektedir.
3. ÖDEME PLANI :ALICI, işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı ürün/ürünlerin bedellerini Ek-2’ de belirtilen tarih ve taksitlerde
yıllık % [!YBazFaizOran] vade farkıyla birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. ALICI, peşin satış bedeli olan [!PesinSatisTopFiyat]
TL’nin en az onda birini en geç Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimi anında ödemekle yükümlüdür. ALICI, aynı yıl içerisinde iki
kere, sözleşme süresince en fazla 4 kere ödeme günü değişikliği talebinde bulunabilir. ALICI’ nın SATICI nezdinde birden fazla
sözleşmeye istinaden borcu bulunması halinde; ALICI tarafından hangi sözleşmeye istinaden yapıldığı beyan edilmemişse, yapılan
ödemeleri SATICI dilediği sözleşmenin borcuna mahsup edebilir.
4. İFA HÜKÜMLERİ : 4.1 Sözleşme konusu ürün/ürünler ALICI’nın talebi doğrultusunda; SATICI’nın aşağıda adresi bulunan
mağazasından Sözleşme’de belirtilen teslim tarihinde teslim alınacak ya da ALICI’nın belirttiği adrese SATICI tarafından teslim
edilecektir. 4.2 ALICI, ürünü/ürünleri SATICI’nın aşağıda adresi bulunan mağazasından teslim alacak ise Sözleşme’de belirtilen teslim
tarihinde veya sözleşmede belirtilen teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ürününü teslim almak zorundadır. Bu süre içerisinde
ALICI tarafından teslim alınmayan ve/veya teslimden imtina edilen ürünlerle ilgili olarak SATICI’nın hiçbir sorumluluğu
bulunmamaktadır. 4.3 ALICI’nın belirttiği adrese teslimat yapılacak ise, teslim anında ALICI’nın bizzat adresinde bulunmaması
durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin
bulunmaması durumunda, kargo firması/Yetkili Servis/SATICI yetkilisi ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın
sorumluluğundadır. ALICI, satın almış olduğu ürünü teslim sırasında muayene etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun tespit
ettiğinde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması/Yetkili Servis/SATICI yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde ürünün
ayıplı/hasarlı olması nedeniyle SATICI’nın sorumluluğuna gidilemeyecektir. 4.4 ALICI, Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir
uyuşmazlık halinde, SATICI’nın her türlü kayıt, belge, bilgisayar ve ses kayıtlarının bağlayıcı olacağını, bu delillerin aksinin ancak
yazılı belge ile ispatlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.5 ALICI, KDV vb. vergi oranlarındaki ve bandrollerdeki değişimden
veya yeni uygulamaya konulacak tüm vergi, fon ve benzeri mali yükümlülüklerden doğabilecek fiyat farkından sorumlu olduğunu
şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.6 İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi SATICI tarafından ödenecektir.
4.7 Sözleşme konusu ürünün teslim yükümlülüğü dışında işbu sözleşmeden doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacaklar SATICI ile Vestel
Ticaret A.Ş arasındaki komisyonculuğu düzenleyen Protokol uyarınca Vestel Ticaret A.Ş.’ ye ait olup, işbu sözleşme nedeniyle tüm
ödemeler Vestel Ticaret A.Ş.’ ne yapılacaktır. İşbu Sözleşmede SATICI sıfatına haiz [!SaticiUnvan] kendi adına ancak Vestel Ticaret
A.Ş hesabına işbu sözleşmeyi akdetmektedir. Bu husus ALICI’nın bilgisi ve kabulündedir. SATICI ile Vestel Ticaret A.Ş arasındaki
komisyonculuğu düzenleyen Protokol’ün herhangi bir nedenle sona ermesi halinde tüm hak ve borçlar VESTEL’de olacaktır. 4.8 ALICI,
sözleşme konusu ürünü daha üst model bir ürün ile değiştirmek istemesi halinde, Vestel Ticaret A.Ş’ye başvuracak ve tarafların
anlaşması halinde işbu sözleşme sona ererek ALICI elindeki ürünü her türlü ayıptan ari şekilde Vestel Ticaret A.Ş’ye iadesi ile yeni bir
sözleşme akdedebilecektir. ALICI’nın söz konusu değişiklik isteğini, Vestel Ticaret A.Ş’nin, hiçbir şekilde kabul zorunluluğu
bulunmamaktadır. İşbu madde Vestel Ticaret A.Ş’nin yeni bir sözleşme akdetme zorunluluğu bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.
ALICI’nın ikinci sözleşmede kanundan doğan cayma hakkını kullanması halinde iş bu sözleşme kaldığı yerden tüm bu yükümlülükleri
ile devam edecektir.
5. ERKEN ÖDEME : 5.1 ALICI, borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit
ödemesinde de bulunabilir. Her iki durumda da SATICI, vade farkı veya komisyon aldığı durumlarda ödenen miktara göre gerekli tüm
vade farkı ve komisyon indirimini yapacaktır. 5.2 ALICI’nın borçlandığı toplam miktarı erken ödemesi durumunda, ödeme taksit
tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen taksit tutarı ile birlikte geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar
tahsil edilmemiş vade farkı ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir. 5.3 Erken ödeme, iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; ödeme
planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihi ile erken ödeme işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen vade farkı tutarı,
en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş vade
farkı ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir. 5.4 ALICI’nın bir veya birden fazla taksidi vadesinden önce ödemesi durumunda, erken
ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden vade farkı oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak vade
farkı, vade farkı üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar indirim yapılır.
6. CAYMA HAKKI : 6.1 ALICI yedi gün içerisinde, SATICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile (Kalıcı veri saklayıcısı
Alıcının gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde
kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta,
internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder.) ile bildirilmesi şartıyla; herhangi bir gerekçe
göstermeden ve cezai şart ödemeden işbu taksitli satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 6.2 ALICI; a. Ürünün tesliminin
sözleşmenin imzalanarak sözleşme nüshasının ALICI’ya verildiği tarihte yapılması durumunda,sözleşmenin imzalanarak sözleşme
nüshasının ALICI’ya verildiği tarihten, b. Ürünün teslimi sözleşmenin imzalanarak sözleşme nüshasının ALICI’ya verildiği tarihten
sonra ise ALICI’ya veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye ürünün teslimi tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde içerisinde
cayma hakkını kullanabilir. 6.3 ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda, SATICI cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten
itibaren 7 (yedi) gün içerisinde almış olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf
yüklemeksizin iade eder. 6.4 Cayma hakkını kullanan ALICI, sözleşme konusu ürünü, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 7

(yedi) gün içinde malın iade masraflarını da kendisi yüklenmek suretiyle SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici
cayma hakkını kullanmamış sayılır. 6.5 Cayma süresi içinde SATICI malı ALICI’ya teslim etmişse ALICI, malı ancak olağan bir
gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Aksi takdirde ALICI cayma hakkını kullanamaz. Olağan gözden geçirme kullanımı
malın ilk incelenmesini kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
7. ERKEN FESİH : 7.1 ALICI, sözleşmenin devamı sırasında SATICI ‘ya yazılı olarak bildirmesi şartıyla aşağıdaki şartlarda fesih
hakkını kullanabilecektir: ALICI, sözleşmenin imzalanmasından ve ürünün tesliminden itibaren fesih hakkını kullanmak isterse, ürünü
her türlü hasar ve ayıptan ari biçimde SATICI’ya sözleşme ödeme planında belirlenen, fesih hakkının kullanılmak istediği tarihteki kalan
ana paranın yarısını ödeyerek ve ürünü geri iade ederek, fesih hakkını kullanabilecektir. Söz konusu bedelin hesabında, fesih tarihine
kadar ödenmiş olan taksit tutarları ve erken ödeme tutarları göz önünde bulundurulacaktır. ALICI, Sözleşme konusu Ürün ile aynı türde
bir ürünün satın alınması için VESTEL ile yeni bir taksitle satış sözleşmesi akdetmesi şartıyla, işbu maddede belirtilen erken fesih
hakkını 36 aylık sözleşmelerde 24. Aydan itibaren kalan taksitleri ; diğer taksitli sözleşmelerde ise son taksidi ve taksitlerden doğan vade
farklarını ödemeden Sözleşme’yi feshedebilir.7.2 ALICI tarafından erken fesih hakkının kullanılabilmesi için ürünün, kullanıldığı
süreye ilişkin olağan yıpranma dışında hasarsız ve her türlü ayıptan ari olması gerekmektedir. Aksi takdirde ALICI tarafından erken
fesih hakkı kullanılamaz.7.3 ALICI’nın VESTEL’e yönelteceği erken fesih talebi üzerinde VESTEL tarafından ilgili ürün kontrol
edilerek herhangi bir ayıptan ari olup olmadığı kontrol edilecektir. İşbu kontrol sonrasında hazırlanacak rapor uyarınca ürünün hasarsız
ve her türlü ayıptan ari olması halinde ALICI erken fesih hakkını kullanabilecektir.7.4 Erken fesih hakkını kullanma talebinin
7.3.maddede düzenlenen rapor ile uygun bulunması halinde ALICI, sözleşme konusu ürünü, erken fesih hakkını kullandığı tarihten
itibaren 7 (yedi) gün içinde malın iade masraflarını da kendisi yüklenmek suretiyle SATICI’ya iade etmekle ve 7.1.maddede yer alan
erken fesih bedelini tek seferde ve nakden VESTEL’e ödemekle yükümlüdür.7.5. ALICI’nın 7.1.maddenin son cümlesinde belirtilen
hakkı kullanabilmesi için 8.maddede tanımlanan tüm yükümlülüklere harfiyen, zamanında ve eksiksiz olarak uyması; işbu sözleşme
kapsamında satın aldığı üründe kullanıcı hatasından kaynaklanan bir ayıp oluşmaması ve Sözleşme’de VESTEL ürün kodu ile ürün adı
belirtilen ürünle ve modelle ile aynı olması ve Vestel tarafından yönlendirilen servis yetkililerin yapacağı kontrolde herhangi bir şekilde
işbu hakkı kullanmaya engel teşkil eden bir sorun ya da dolandırıcılık tespit edilmemiş olmalıdır.7.6. ALICI’nın Sözleşme kapsamındaki
edimlerini vadelerinden önce ifa etme hakkı mevcut olup; vadelerinden önce taksit ödemelerinin tamamlanması durumunda, son taksit
vadesine kadar 7.1.maddenin son cümlesinde tanımlanan hakkın kullanımı için ALICI bekleyecektir. Bununla birlikte; ALICI
Sözleşme’de yer alan tüm edimlerini erken ödeme ile ifa edebilir; ALICI’nın ödeme planında tanımlanan balon ödemeyi de ifa etmesi
halinde 7.1.maddenin son cümlesinde tanımlanan hakkı kullanabilir.
8. ALICI’NIN TEMERRÜDÜ : 8.1 SATICI’nın tüm edimlerini ifa etmiş olması koşuluyla, ALICI’nın kalan borcun en az 1/10’unu
oluşturan ve birbirini takip eden en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi veya kalan borcun en az 1/4'’ünü oluşturan bir taksidi
ödemede temerrüde düşmesi halinde SATICI, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmaktadır. SATICI bu durumda
ALICI’ya yazılı muacceliyet ihtarında bulunarak borcun ödenmesi için 30 gün süre verir. 8.2 Muaccel kılınan taksitlerin
hesaplanmasında vade farkı, komisyon ve benzeri masraflar dikkate alınmayacaktır. 8.3 Ödemelerin vaktinde yapılamaması halinde her
bir taksit için uygulanacak gecikme vade farkı oranı % [!YTFAIZORAN] ’dir. 8.4 Muacceliyet ihtarı; taahhütlü mektup, noter, faks vb
belgelerle yapılabilir. ALICI, bu uyarıya rağmen borcunu verilen süre içerisinde ödemediği takdirde, aleyhinde icra takibi
yapılabileceğini, borcun tamamının muacceliyet kazanacağını, tahakkuk eden borcunu cezai şart, dava ve icra masraflarını, avukatlık
ücreti ile birlikte ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
9. SÖZLEŞMEDEN DÖNME : 9.1 ALICI taksitleri ödemede temerrüde düşerse SATICI, muaccel olmuş taksitlerin veya geri kalan
satış bedelinin tamamının bir defada ödenmesini 8. Madde uyarınca isteyebilir ya da sözleşmeden dönebilir. SATICI’nın Sözleşmeden
dönebilmesi, ALICI’nın kararlaştırılan satış bedelinin en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksiti veya en az dörtte
birini oluşturan bir taksiti ya da en son taksiti ödemede temerrüde düşmüş olmasına bağlıdır. Ancak, SATICI’nın dönme dolayısıyla
isteyebileceği miktar, ödenmiş olan taksitler tutarına eşit veya daha fazla ise SATICI, sözleşmeden dönemez. 9.2 SATICI, satış bedelinin
geri kalan kısmının tamamen ödenmesini isteme veya sözleşmeden dönme haklarını kullanmadan önce, alıcıya en az otuz günlük bir
süre tanımak zorundadır. 9.3 SATICI, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi sebebiyle satılanın alıcıya devrinden sonra
sözleşmeden dönerse, her iki taraf aldığını geri vermekle yükümlüdür. SATICI, ayrıca hakkaniyete uygun bir kullanım bedeli ve
satılanın olağandışı kullanılması sebebiyle değerinin azalması hâlinde tazminat da isteyebilir. Ancak SATICI, Sözleşme zamanında ifa
edilmiş olsaydı elde edecek olduğundan fazlasını isteyemez.
10. MÜCBİR SEBEPLER : Yangın, su baskını, deprem, savaş, grev, lokavt gibi zorlayıcı sebeplerle teslimatın yapılamaması halinde
SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Teslimatın sayılan mücbir sebeplerle yapılamaması halinde SATICI, peşinat ve o tarihe kadar
ödenmiş taksit tutarları ile nama yazılı senetleri Alıcı’ya derhal iade edecektir.
11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ : 11.1 ALICI İşbu Sözleşme ile satın aldığı ürünler ile ilgili şikâyet ve itirazları konusundaki
başvuruları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. vd. maddeleri ile uyarınca (1 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Gu¨mrük ve Ticaret Bakanlığı’nın TGM-2014/2 sayılı Tebliği hükümlerine göre çözümlenecektir. Tebliğ
hükümleriyle bedellerde güncelleme yapılması halinde güncelleme sonucuna göre belirlenecek görevli yere başvuru zorunludur. Bu
değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. (Söz konusu parasal sınırlar her takvim yılı
başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının
küsuru dikkate alınmaz. 11.2 ALICI –yukarıdaki bentte belirtilen parasal sınırlar
çerçevesinde- ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvuru
yapabilir.11 (on bir) maddeden ibaret işbu Sözleşme ve Ekleri taraflarca 1 (bir) asıl halinde [!SozlesmeTarihi] tarihinde tanzim edilerek
imzalanmıştır. Asıl nüsha SATICI’da, aslı gibidir yazılarak imzalanmış sureti ALICI’da muhafaza edilecektir.

EKLER: 1. Ürün/ürünlerin cinsi ve detayları, 2. Ödeme Planı, 3. Ticari İletişim Onayı
ALICI
ADI SOYADI : [!MusteriAdi]
T.C KİMLİK NO : [!MusKimlikVergiNo]
TEL / GSM : [!MusteriTelefon]
ADRESİ : [!MusteriAdres]
TARİH: [!SozlesmeTarihi]
İMZA :

SATICI
ADI SOYADI : [!SaticiUnvan]
VERGİ NUMARASI : [!SaticiVergiNo]
TEL / GSM : [!YasalSaticiTelefon]
ADRESİ : [!KrediVerenAdresi]
TARİH : [!SozlesmeTarihi]
İMZA :

EK – 1 : ÜRÜN/ÜRÜNLERIN CINSI VE DETAYLARI :
[!UrunDetaylari]
EK- 3 MUVAFAKATNAME VE TİCARİ İLETİŞİM ONAYI : Aşağıda yer alan Şirketlerden, tarafıma aşağıda belirtilen ve/veya
daha sonra tarafımca bildirilecek iletişim adreslerim üzerinden telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses
kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi yollarla ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik ileti
gönderilmesine ve ilgili Şirketlerin gönderime ilişkin hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasına, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 11.maddesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte sahip olacağım aşağıdaki haklara ilişkin olarak bilgilendirilmiş olduğuma ve
varsa bu kapsamdaki taleplerimi ilgili Şirketlerin aşağıda yer alan adreslerine yazılı olarak bildirebileceğimle ilgili tarafıma bilgi
verildiğine;
- Muvafakat ediyorum. ...................................
- Muvafakat etmiyorum. ..................................
Haklar: Kişisel verimin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili
mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan
düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerimin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
1.
2.
3.
4.
5.

Vestel Ticaret A.Ş.
Vestel Elektronik San ve Tic A.Ş.
Vestel Beyaz Eşya San ve Tic A.Ş.
Zorluteks Tekstil Ticaret ve San A.Ş.
Zorlu Holding A.Ş.
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