BAYİLİK SÖZLEŞME KILAVUZU
Islak imzalı sözleşmenizi doldururken ve gönderirken aşağıdaki maddelere dikkat etmenizi önemle rica ederiz.
- Firmanıza Uygun Evraklardan Şirketinizin Ön Cephe Fotoğrafını-Vergi Levhası-İmza Sirküleri-Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt
Belgesini, Bayilik Başvuru Evrak Yükleme Sayfamız'dan https://www.digicomshop.com/bayi-basvuru-sayfasi’ndan Online olarak
Yükleyiniz. İndirmiş olduğunuz sözleşme dosyasını ise aşağıdaki kriterlere göre doldurarak merkez adresimize onaya gönderiniz.
- Cari açılışını takip eden 10 iş günü içinde sistem üzerinden mutabık kalınan sözleşmenin; mutabık kalınan içeriğinde herhangi bir değişiklik
yapılmadan ve sözleşmenin, imzalamaya yetkili şirket yetkililerince imzalanmış halinin DIGICOM’a ulaşması gerekmektedir.
- Sözleşmedeki imza ile imza sirkülerindeki imzaların farklı olması durumunda DIGICOM; doğru formatta sözleşme ulaşana kadar herhangi bir
bildirimde bulunmadan mağazanızı pasife alma ve/veya o an itibarıyla varsa vadesi gelmiş olası alacaklarınızın ödemesini, doğru sözleşme
DIGICOM’a ulaşana kadar erteleme hakkına sahiptir.
- Sözleşme mavi ya da siyah renk mürekkepli kalemle doldurulmalıdır.

A. Sözleşme Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1) Şahıs şirketiyseniz;
1.1) Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi tarafından doldurulmalıdır.
1.2) Sözleşmenin her sayfasının altına el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad, TCKN ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.

2) Limited, Anonim, Vakıf, Dernek, Kooperatif veya Komandit şirketiyseniz;
2.1) Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.
2.2) Sözleşmenin her sayfasının altına kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.
2.3) Kaşenizde şirket ticari ünvanı ve VKN yer almalıdır.

3) Adi ortaklık şirketiyseniz;
3.1) Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.
2.2) Sözleşmenin her sayfasının altına kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.
3.3) Kaşenizde şirket ticari ünvanı ve VKN yer almalıdır.
3.4) VKN'niz ortaklığa ait olmalıdır. Aksi durumda kaşe kullanılmamalı, tüm ortakların el yazısıyla olacak şekilde Ad-Soyad, TCKN ve ıslak imza
bilgileri yazılmalıdır.

4) Kollektif şirketiyseniz;
4.1) Sözleşme, imza yetkisine sahip kişi/kişiler tarafından doldurulmalıdır.
4.2) Sözleşmenin her sayfasının altına kaşe ve ıslak imza bilgileriyle doldurulmalıdır.
4.3) Kaşenizde şirket ticari ünvanı, VKN ve şirketin kollektif şirket olduğuna dair bir bilgi yer almalıdır.

B. Kargo Gönderim Bilgileri
1) Gönderen alanına şirketinizin ticari adını yazmalısınız.
2) Islak imzalı sözleşmenizi DIGICOM Ödemeli göndermek için: 225719309 kodlu DIGICOM Grup carisi altında "DIGICOM ELEKTRONİK
PAZARLAMA A.Ş " adres carisi seçilerek, ücret alıcı olarak Yurtiçi Kargo İnönü Şube Varışlı gönderi yapabilirsiniz.
3) Diğer kargo firmalarını kullanmak isterseniz;
3.1) Kargo ücreti tarafınıza ait olacaktır. Aksi halde kargonuz geri gönderilecektir.
3.2) Islak imzalı sözleşmenizi "Sözleşme Birimi Dikkatine, “Halkalı Merkez Mahallesi.Atlas Sokak.Digicom Plaza Sitesi. No:12/10 HalkalıKüçükçekmece/İstanbul” adresine göndermelisiniz.
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DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş ÜYE/BAYİ SÖZLEŞMESİ
DIGICOM
Elektronik Pazarlama A.Ş.
Halkalı Merkez Mahallesi.Atlas Sokak.Digicom Plaza Sitesi.
No:12/10 Halkalı-Küçükçekmece/İstanbul
Tel : 444 76 42
Faks : +90 (212) 471 75 85

KREDİLİ - KREDİSİZ SÖZLEŞME
TARAFLAR
İşbu sözleşme ticari merkezi “Halkalı Merkez Mahallesi. Atlas Sokak. Digicom Plaza Sitesi.No:12/10 Halkalı-Küçükçekmece/İstanbul olan
"DIGICOM Elektronik Pazarlama A.Ş” ( Bundan böyle DIGICOM olarak anılacaktır) ile ticari merkezi ********** olan Vergi Dairesi **********
Vergi sicil numarası ********** olan,*************** ( Bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

KONUSU
İşbu sözleşme Taraflar arasındaki Kredili / Kredisiz mal alım satımından doğan ticari ilişki ve çalışma şart ve esaslarını düzenler. FİRMA’nın
DIGICOM'dan aldığı ve DIGICOM’un sattığı her parti emtia alım satımında işbu sözleşme hükümleri geçerlidir.

SATIŞ
DIGICOM satışları FİRMA’nın sipariş esnasında belirttiği talebi doğrultusunda, kredili veya kredisiz olarak gerçekleştirebilir. Kredili kredisiz satış
fiyatları DIGICOM tarafından serbestçe belirlenir. Satış fiyatları her ay fiyat sirküleri ile ilan edilir. Valör başlangıcı tüm kredili satış türleri için
aynıdır. Ödeme vadesi ve fiyat satış türüne göre değişkenlik gösterir. DIGICOM tüm satış koşullarını aydan aya veya ay içerisinde değiştirme,
farklı uygulama serbestisine sahiptir.

PROMOSYONLU SATIŞLAR
Kampanyalı satışlarda DIGICOM, FİRMA’ya karşı stokları ile sınırlı sorumludur. FİRMA bunu peşinen kabul eder. Her kampanya koşulları
DIGICOM tarafından serbestçe belirlenir. Promosyonlu kampanyalarda, FİRMA promosyon ürününü tüketiciye teslimle mükelleftir.
Promosyonlu ürün kampanyasına katılmayan FİRMA’lar, tüketiciye promosyonlu satış vaadinde bulunamaz. Tüketicinin bu konudaki
yakınmalarının muhatabı FİRMA olup, DIGICOM’un tüketicinin promosyondan kaynaklanan zararlarını tazmini halinde FİRMA, DIGICOM’a
karşı tüm teminatları ile sorumlu olup, bu tazmin edilen zararı FİRMA’ya bildirilmesinden itibaren 7 gün içerisinde DIGICOM’a ödemek
mecburiyetindedir. Ödemelerindeki gecikmeye bu sözleşmedeki temerrüt koşullarının uygulanacağını FİRMA peşinen kabul eder.

SİPARİŞ
Mal siparişlerinin FİRMA tarafından matbu DIGICOM sipariş formlarının aslı üzerine, FİRMA’nın kaşe ve imzası ile verilmesi esastır veya
müşterinin herhangi bir şekilde vermiş olduğu sipariş DIGICOM yetkilisi tarafından müşteriye ve sipariş giriş elemanına e-mail atılacak, müşteri
söz konusu siparişi 5 saat içinde itiraz edebilecektir. Aksi taktirde sipariş geçerli sayılacaktır. Ancak FİRMA’nın antetli kağıdına yazılmış kaşe ve
imzalı siparişinin DIGICOM’a fakslanması halinde işbu siparişler de geçerli olacaktır, FİRMA siparişlerini destek@digicom.com.tr adresine
sipariş formunu doldurarak mail yoluyla iletmesi durumunda da bu siparişler geçerli olacaktır. Siparişin DIGICOM’a telefon ile verilmesi halinde
DIGICOM tarafından düzenlenip, FİRMA’ya faksla gönderilen sipariş formunun FİRMA kaşe ve imzası ile DIGICOM’a geri fakslanması
durumunda da bu siparişler geçerli olacaktır. Sipariş formlarında siparişin karşısında belirtilen ödeme vadeleri, fiyat/vade farkı hesaplamaları ve
ilgili faturalar için baz teşkil edecektir. Sipariş değişiklikleri, iptalleri, FİRMA tarafından kaşe ve imzalı mektup aslı ve faksı ile yapılacaktır.
DIGICOM, FİRMA’nın nezdindeki kredi değerliliğine göre verdiği siparişleri kabul veya ret hakkına sahiptir.

TESLİMAT
Sipariş konusu malların teslimi DIGICOM’un stokları doğrultusunda en hızlı şekilde gerçekleştirilir. Sipariş konusu malların teslimatı parçalı
yapılabilir. DIGICOM tarafından mal teslimi FİRMA’nın fatura adresine yapılır. Ancak FİRMA’nın kaşe ve imzalı yazı aslı veya faksı ile verdiği
talimat üzerine talimatta belirtilen farklı bir adrese teslimat yapılabilir ve teslimat gerçekleşmiş olur. Teslimat FİRMA’nın fatura adresindeki
FİRMA çalışanına veya belirttiği farklı teslimat adresindeki çalışana imza karşılığı yapılır. DIGICOM teslimatı alan kişinin kimliğini ya da yetkisini
araştırmak zorunda değildir. FİRMA’nın talebi halinde, sipariş verilen faturası kesilmiş mallar, DIGICOM veya DIGICOM’un taşıma işlerini yapan
taşıyıcı veya lojistik firma depolarında bekletilebilir. Ancak FİRMA bu konuda yazılı muhafaza talimatını imza ve kaşeli, asıl olarak vermeli ya da
DIGICOM’a bu talimatı kaşe ve imzalı olarak fakslamalıdır. Depolarda bu şekilde bekletilme süresi içinde mallara gelebilecek zararlardan
DIGICOM sorumlu olmayacaktır.

ÖDEME
FİRMA tarafından ödemesi fatura tarihinden sonra yapılan kredili satışlarda, esas olan sipariş anında ödeme evrağının ( Çek/Senet )
DIGICOM’a teslimidir, diğer bir deyişle kapalı hesap çalışılmasıdır. FİRMA, Çek/Senetleri DIGICOM adına düzenleyerek ya da DIGICOM’a ciro
ederek, sipariş anında, üzerinde Çek/Senetlerinin dökümü yapılmış sipariş formunun bir kopyası karşılığında DIGICOM’un satış temsilcilerine
teslim edebilir. Ödeme evrağının sipariş anında değilde bilahare teslim edildiği, diğer bir deyişle açık hesap çalışıldığı durumlarda, FİRMA
Çek/Senetleri DIGICOM satış temsilcilerine sipariş numarası belirtilerek düzenlenen Çek/Senet alındı belgesi karşılığında teslim edebilir.
DIGICOM adı belirtilmeksizin cirolanmış (beyaz cirolu) çekler prensip olarak kabul edilmez; bu şekilde düzenlenmiş Çek/Senedin DIGICOM
satış temsilcilerine teslimi halinde tüm sorumluluk FİRMA’ya ait olacaktır. FİRMA, nakit ödemeleri, DIGICOM nezdindeki cari hesap numarasını
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belirtmek suretiyle DIGICOM’un banka hesaplarına veya DIGICOM’un merkez adresindeki veznesine makbuz karşılığı yapabilir. DIGICOM
satış elemanlarına nakit ödeme yapılamaz; bu tür ödemelerin sorumluluğu FİRMA’ya aittir.

ÜRÜNLERLE İLGİLİ SORUMLULUK
Firma DIGICOM tarafından sözleşme gereğince teslim edilen ürünlerin hatalı,arızalı,eksik veya sair bir şekilde ayıplı olması halinde , bu
durumu Türk Ticaret Kanununun 25/3. bendinde uygun görülen süre içinde DIGICOM’a bildirecektir. Bu süre zarfında bildirimde bulunulmadığı
takdirde DIGICOM’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını şirket peşinen kabul ve taahhüt eder. Firma tarafında ilgili kanun maddesi ile
düzenlenmiş süreler içerisinde bir talepte bulunulduğu takdirde DIGICOM söz konusu ürünü iade alarak uygun bir süre zarfında yerine sağlam,
eksiksiz ve çalışır durumda olan yenisini temin edecektir. İade işlemlerinden kaynaklanan nakliye masrafları firmaya ait olup FİRMA bu konuda
DIGICOM’dan herhangi bir nakliye masrafı talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından FİRMA’ya 4077 sayılı yasa kapsamında
herhangi bir talepte bulunulması halinde FİRMA durumu ilgili idari ve yasal süreçte haklarını koruyabilmesi, inceleme ve savunma yapabilmesi
için, talep tarihini izleyen 2 iş günü içinde DIGICOM’a bildirmekle yükümlüdür. FİRMA söz konusu bildirimi süresi içinde yapmadığı takdirde
DIGICOM’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MAL İADESİ
Firma DIGICOM’dan satın aldığı ve ayıp iddiasında bulunmadığı malları 14 gün içerisinde geri iade edebilir. Bu süre zarfında iade edilmeyen
malların iadesinin kabul edilmesi DIGICOM’un tasarrufundadır. İade edilen malların bedeli bu mallar için belirlenmiş vade tarihindeki ödemeden
mahsup edilir. Mahsup bedeli hiçbir şekilde daha önceki ödemelerden düşülemez. FİRMA tarafından iade edilen malların nakliye masrafları
FİRMA tarafından karşılanacaktır. İade edilen malların ürün ve ambalajına gelebilecek herhangi bir zarar deforme, yıpranma ve bozulma olması
halinde bu mallar DIGICOM tarafından iade kabul edilmeyecektir.

KEFALET
Kefillerin kefalet, borçlu ile birlikte müşterek ve müteselsildir. Kefiller; borçlunun bu sözleşme kapsamında borcunu ödememesinden doğacak
borçlarını, asıl borcun ferilerini, her türlü masraflarını, avukatlık ücretini ödeyeceklerini, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarıyla özel kuruluşlar ile
kamu kurum kuruluşlarından almakta oldukları maaş, ücret, ikramiye ve diğer istihkaklarını, menkul ve gayrimenkullerin haczine müşterek
borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla muvafakat ettiklerini kabul ve taahhüt eder. Müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin kefalet, sözleşme
süresince devam eder. Kefiller her ne sebeple olursa olsun borcun muaccel hale gelmesi durumunda herhangi bir ihbar ve ihtara gerek
kalmaksızın, borcun kendileri açısından da muaccel hale geleceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir. Borçlu ve kefiller müşterinin borç ve ferilerinin
ispatı noktasında DIGICOM’un kayıt belgeleriyle yetinmeyi, başka delil ileri sürmemeyi, bu belge ve kayıtların kesin ve nihai delil olarak
kullanılacağını kabul ederler. Kefiller işbu sözleşmede gösterilen adreslerine yapılan tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını, adreslerinde
meydana gelebilecek değişiklikleri DIGICOM’a yazılı olarak bildirmeyi kabul ve beyan ederler. Kefillerin kefaleti, bu sözleşme ile müşteriye
doğacak tüm borçlarını kapsayacağını, kefaletten sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

VADE VE FİYAT FARKI UYGULAMA İLKELERİ
FİRMA aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkan fiyat ve vade farkı faturalarını hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın ödemeyi; anaparanın,
borç, fiyat ve vade farkı faturaları toplamı olduğunu kabul, taahhüt ve beyan eder.
*Vade farkı faturaları
123-

FİRMA’nın karşılıksız çek/protestolu senet tutarları üzerinden, vade tarihi ile DIGICOM’a nihai ödeme tarihi arasındaki gün sayısı VE /
VEYA
FİRMA’nın çek/senede bağlanmamış açık hesap borç tutarı üzerinden borcun vadesi ile DIGICOM’a nihai ödeme tarihi arasındaki gün
sayısı VE / VEYA
FİRMA’nın karşılıksız çek/protestolu senetlerinin ve / veya daha vadesi gelmemiş borçlarının, yazılı temdit sözleşmesine bağlı olarak
temdit edildiği durumlarda ilave gün sayısı belirlenerek, sözleşmede belirtilen temerrüt faiz oranı esas alınarak hesaplanır ve
düzenlenir.

*Fiyat farkı faturaları
1-

FİRMA sipariş formunda belirttiği vadeye göre DIGICOM’un valör uygulaması çerçevesinde vermesi gereken vade tarihinden daha
uzun bir tarihe çek / senet verdiği veya nakit ödeme yaptığı takdirde, valör uygulamasına göre oluşan vade ile çek / senet vadesi veya
nakit ödeme tarihi arasındaki gün sayısı ve günün koşullarına göre DIGICOM tarafından belirlenen faiz oranı esas alınarak VE / VEYA

2-

FİRMA sipariş formunda belirtilen alım vade koşulunda değişikliğe gitmek ve vadeyi uzatmak istediği takdirde, yeni vadenin toptan
liste fiyatı ile eski vadenin toptan liste fiyatı arasındaki fark VE / VEYA

3-

FİRMA'nın DIGICOM’dan dövize endeksli alım yapması durumunda, fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru ile
ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru arasındaki fark, fatura konusu döviz tutarı üzerinden hesaplanarak
düzenlenir.

HESABİ İLİŞKİ
Kredilendirilen FİRMA’lar ile gerek mal teslimi, gerek sair nedenlerle kredilendirme, tahakkuk ettirilen borç, komisyon, faiz, FİRMA’ya ait her
türlü vergi ve resimlerin, DIGICOM tarafından yapılan ekstra hizmetler karşılığı alınacak ücretlerin, FİRMA tarafından hesaba yatırılacak
paraların ve imalat hatası nedeni ile yapılan mal iadelerinin, hesap ve tespitinde, bakiyelerin tanınmasında hesabı cari usulünün tatbik
edileceğinde taraflar mutabıktır.

TEMERRÜT
FİRMA satın aldığı malları karşılığı DIGICOM’a verdiği çek ve / veya senetleri gününde ödemekle yükümlüdür. FİRMA, DIGICOM’a verdiği
senetlerden birini gününde ödemediğinde, diğer müeccel tüm senetlerin hiçbir ihtara gerek olmadan muaccel hale geleceğini şimdiden kabul ve
taahhüt eder. DIGICOM, haklı nedenlerin bulunması halinde; Noter aracılığı ile veya iadeli-taahhütlü mektupla ya da telgrafla, re ’sen tayin
edeceği süre içinde, açılmış hesap ve hesapların bir kısmını veya tamamını kesebilir. Hesap kesimini bildiren bu belgelerin icra iflas Kanunun
68 / b maddesinde belirtilen hesap özetleri niteliğinde olduğunu FİRMA peşinen kabul ve taahhüt eder.
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DIGICOM, sözleşmeden doğan bütün edimlerini ifa etmesine rağmen FİRMA, ödeme planına uygun bir şekilde ödemesini yapmadığı takdirde
DIGICOM kalan borcun tümünü ifasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanımı için üst üste iki taksitin ödenmemiş olması, ödenmeyen
miktarın satış bedelinin en az on’da birine ulaşmış olması ve bir haftalık süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunması şarttır. Muacceliyet
ihbarı; taahhütlü mektup, Tele Post, Noter, telefon, faks, telgraf vb. gibi belge karşılığı yapılabilir. FİRMA bu uyarıya rağmen borcunu ödemediği
takdirde, sözleşmenin icra takibine gönderileceğini, borcun tamamının muacceliyet kazanacağını, tahakkuk eden borcunu, cezai şartı, dava ve
icra masraflarını, avukatlık ücreti ile birlikte ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
FİRMA’nın konkordato talebi ile icra Mahkemesi’ne müracaat etmesi veya hakkında iflas talebi ile takip yapılması halinde kredilendirilerek
gerçekleşmiş satışlardan kaynaklanan borçlarının hiçbir ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale geleceğini FİRMA kabul ve taahhüt eder.
FİRMA, borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar faiz, komisyon, gider vergisi, masraf ve sair hususların işbu sözleşmedeki hükümlerce
devam edeceğini, vadeli borçlar için vade gününden itibaren hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın sözleşmedeki temerrüt koşullarının
işlemeye başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Vadeli ödemelerinden herhangi birinin aksamasından sonra FİRMA’ca yapılacak
ödemeleri, DIGICOM'un anapara veya faiz ödemelerinden dilediğine mahsup etmeye yetkisi vardır. İşbu sözleşme gereği yapılan satışlardan
doğan FİRMA borçlarının gününde ödenmemesi halinde; belli vadeli borçlarda bu vade tarihinden, işbu sözleşmedeki hükümler gereği ihbarsız
(kendiliğinden) muaccel hale gelen borçlarda ise bu borcun kendiliğinden muaccel hale geldiği tarihten itibaren ana borca aylık % 3 faiz
uygulanacaktır. FİRMA 3095 sayılı yasa gereği sözleşmesel aylık %3 temerrüt faizi uygulanmasını peşinen kabul eder.

TEBLİGAT ADRESİ
İşbu sözleşmeden kaynaklanan tebligatlar için sözleşmede belirtilen yer tarafların yasal ikametgâhları olup sözleşmede belirtilen
ikametgâhlarda oluşacak değişiklikler diğer tarafa Noter aracılığı veya iadeli taahhütlü posta ile bildirilmediği sürece; taraflar sözleşmede
belirtilen ikametgâhı her türlü takibat icrası ( adli, mali vs.) için gerekli ve geçerli yasal ikametgâh ad ve itibar eylediklerini kabul ve taahhüt
ederler.

YETKİ BELGELERİ, ŞİRKET ANA SÖZLEŞMELERİ
FİRMA gerçek kişi ise; bu kişinin imza beyannamesini, varsa ticaret sicil belgesini / kayıtlı ise kayıtlı oda sicil belgesini, vergi levhasının
örneğini, vekil tayin etti ise tayin ettiği vekilin vekaletnamesini, Tüzel kişi ise temsile yetkili kimselerin adlarını ve imza örneklerini belirten
usulünce düzenlenmiş, tescil ve ilan edilmiş yetkili imza sirkülerini, buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesini ticaret sicil belgesi, vergi levhasının
örneğini, işbu sözleşme tarihinde DIGICOM’a vermek zorundadır.

YETKİ ÜNVAN VESAİR DEĞİŞİKLİKLER
FİRMA, ünvanında ya da imza yetkili şahısların imzaya yetkilerinde herhangi bir tadil veya değişikliğe giderse yetkili vekil azledilir ve / veya
istifa ederse, işbu azil, istifa veya tadil ve değişikliği, gerek fiilen ve gerekse Ticaret Sicilinde tescilini müteakiben en geç 7 gün zarfında
DIGICOM’un merkez adresine Noter kanalıyla bildirmeyi ve bu bildirimin DIGICOM’a tebliğini takip eden 10. gün bitiminden itibaren hüküm
ifade edeceğini, aksi takdirde DIGlCOM tarafından eski unvan altında yapılan mal teslimatları, gönderilen fatura, mektup, sevk irsaliyesi ve sair
evrak ile eski imzaya yetkili şahıslar tarafından imzalanan ve FİRMA’yı borç altına sokan işlemlerin hukuken bağlayıcı olduğunu FİRMA,
peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. FİRMA bağlı ticaret yardımcıları ( ticari mümessül, ticari vekil, seyyar tüccar memuru vs.) kanalıyla işbu
sözleşme çerçevesinde yaptığı hukuki işlemler ile hukuken ve malen bağlıdır. Bu maddedeki hususlar ve değişikliklerin zamanında
bildirilmemesinden veya geç bildirilmesinden oluşacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı her türlü sorumluluğun FİRMA' ya ait olduğu,
DIGICOM'un bu belgelerin tahrif edilmiş olmasından veya sahteliğinden dolayı FİRMA’nın uğradığı veya uğrayacağı zararlardan sorumlu
olmayacağını FİRMA peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ALANI
İşbu sözleşme taraflar arasında yapılacak her parti emtia alım satım ilişkisi için geçerli olup, bir bütün teşkil ettiği ve herhangi bir hükmünün
sadece bir bölümle ilgili konularda değil, diğer bölümlerle ilgili herhangi bir durum veya işlemlere de uygulanabileceğini ve kredili / kredisiz mal
ve olası diğer tür satışlar ile ilgili maddelerin niteliğine uygun hükümlerinin yürürlükte bulunduğuna dair taraflar arasında mutabakat mevcuttur.

DELİL ANLAŞMASI
Müşteri ve müteselsil kefiller anlaşmazlık halinde DIGICOM’un tüm ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287 ve
193.Madde gereğince kesin delil teşkil edeceğini ve bunlara karşı itiraz hakkında feragat ettiklerini peşinen kabul ve beyan ederler.

SÜRE
İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup; DIGICOM, FİRMA ile çalışmasına hiçbir bildirime gerek duymadan tamamen veya kısmen tek
taraflı iradesi ile son verebilir ve / veya geçici bir süre için ara verebilir. Bu durumlarda FİRMA, DIGICOM’a karşı hiçbir hak talep edemez.
DIGICOM, FİRMA ile çalışmasına ara verdiği durumlarda FİRMA ile çalışmaya tekrar başladığı takdirde işbu sözleşme hükümleri aynen geçerli
olacaktır. FİRMA bu hususu kabul etmiştir.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmeden dolayı çıkacak uyuşmazlıklarda ve taraflar arasında çıkacak ticari bir ilişkiye ilişkin her türlü ihtilafta İstanbul Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.

DIGICOM

FİRMA

Kaşe / İmza

Kaşe / İmza
Tarih: …………………………………………..
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DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş E-TİCARET PORTALI ÜYE-BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMI:
Bu sözleşme, Halkalı Merkez Mahallesi.Atlas Sokak.Digicom Plaza Sitesi.No:12/10 Halkalı-Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim Digicom
Elektronik Pazarlama A.Ş. ( bundan böyle DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. olarak anılacaktır) ile
………………………………………………………… adresinde mukim ............................................................................................... ( bundan böyle
BAYİ-ÜYE olarak anılacaktır) arasındaki ticari kurallar ve karşılıklı yükümlülükleri belirler.
2 SÖZLEŞMENİN KONUSU:
DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. nin internet sitesi üzerinden Üye/Bayilerine sunduğu elektronik üyelik ve bu üyeliğin getirdiği sorumlulukları
kapsar. Ürün bilgileri, ürün fiyatları, ödeme araçları, ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebepler, devir, fesih ve uyuşmazlıkların
çözümü gibi konularda karşılıklı yükümlülükleri belirler.
3. SÖZLEŞMENİN AMACI:
Sözleşme amacı; söz konusu hizmetlerin yürütülmesi, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
4. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI:
Bu sözleşme ÜYE-BAYİ’ nin müşteri tanıtma formu ve bayi üyelik sözleşmesi’ni eksiksiz doldurup şartlarına uymayı taahhüt ettiği,
DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. nin bunu onayladığı andan itibaren geçerlidir.
5- BAYİ ÜYELİK SİSTEMİ:
* Bayi Kodu: Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. Web sitesiz üzerinden E-Posta adresiniz ve kendi
belirlediğiniz ŞİFRE ile web sitemize giriş yapabilirsiniz. Sadece size özeldir.
* Yönetici Kullanıcı Adı: Sistem otomatik şifre oluşturacaktır. E-BAY bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin
yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı yeni şifre talep edebilecektir.
6. BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
* BAYİ kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı ve noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı
sorumluluğun kendisinde olduğunu ve şifrelerin BAYİ dışındaki diğer firmalara ve şahıslara verilmesi hallerinde BAYİ’lik üyeliğinin DIGICOM
ELEKTRONİK A.Ş. tarafından tek taraflı sona erdirilebileceğini,
* Giriş yaptığı kullanıcı adı ve şifrelerin güvenliğinden kullanıcı adı ve şifrelerle yapılacak işlemlerin BAYİ adına
Yapıldığını ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirilmiş sayılacağını,
* Sistem üzerindeki satın alma işlemini, geçerli kredi kartı aracılığıyla veya nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi
Kartı geçerliliği onaylanmadan sistemden alışveriş yapmayacağını ve bu işlemlerden dolayı DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. aleyhine doğabilecek
olan tüm zararları tazmin edeceğini,
* Söz konusu servisleri kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade ve B2B ortamına eklediği dosyaların,
gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. nin hiçbir şekilde sorumlu
tutulamayacağını,
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. tarafından elektronik ortamda sunulmuş hizmetlere DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. tarafından belirlenen
şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü
geçen maddelere uymadığı durumlarda DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş.nin uğrayacağı tüm zararları tazmin etmeyi,
* Üye verilerinin yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü münhasıran yetkili olduğunu,
DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını,
* Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
* Servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcı rızası dahilin de
olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servis
kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını,
* Kurallara aykırı davrandığı takdirde DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. nin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma
ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
* Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, yazılım virüsü,( v.b ) gibi postaları dağıtmamayı,
* Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötüye kullanmamayı,
* “Yönetici kullanıcı” veya “kendi tanımladığı” kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu
olduğunu,
* Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı gösterme, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili
yerlere ( teslim fişi/ sevk irsaliyesi /faturada teslim alan bölümü ) imza atmak ve şirket kaşesi basmak zorunda olduklarını, imza
atamadıkları ve şirket kaşesini basmadıkları taktirde ürünlerin kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
* Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair BAYİ’ ye ait
antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir “ teslim alma yetki belgesi” ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslim belgesini teslim almaya yetkili kişi
adına bu şahsın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı taktirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısıyla
siparişin gerçekleşmemiş sayılabileceğini,
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş, ‘nin kampanya ve buna benzer bilgilendirmeleri SMS, E-MAİL ve FAKS yoluyla yapabileceğini,
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş, tarafından verilen servislerin, bilgilerin ve yazılımların telif hakkının DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş, ye
ait olduğunu, bunları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, bilgileri ifşa etmeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.

Sayfa 5 / 8

7. DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. internet sitesinin sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım
zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar,
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş internet sitesinde yer alan birçok bilginin DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş dışında kaynaklardan
sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami
çabayı gösterir.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. internet sitesinden verilen siparişlerde, ürünleri elindeki imkânlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim
etmek için gayret gösterir.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. sipariş verilen ürünlerin mücbir ( hava koşulları, trafik, grev, lokavt, vb ) sebeplerden dolayı
sevkiyatlarının gecikmesinden dolayı sorumlu tutulamaz.
8- DIGICOM A.Ş.YETKİLERİ:

Bu sözleşme kapsamında DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. herhangi bir zamanda ve önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın internet sisteminin
çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen
durdurulmasından dolayı DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş’ nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. internet servislerinin zamanında güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde
edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. mevcut kredi kartı limitleri yeterli olduğu halde ve kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği
takdirde sebep göstermeksizin ÜYE - BAYİ’nin alışveriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. kendi ürettiği veya dışarıda satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve
mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. internet sitesinden yaptığı satışlar kendi stokları ile sınırlıdır. DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. stoku
bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, eğer sipariş edilen malın bedeli ödenmişse DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş.
bu bedeli müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin internet sitesinde teşhir edilmiş olmasıyla DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. ürünlerin
stoklarında mevcut olduğunu taahhüt etmiş olmaz.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. internet sitesinde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını
belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. bu değişiklikleri sipariş girildikten sonrada yapabilir, bu durumda DIGICOM
ELEKTRONİK A.Ş. istenildiği takdirde siparişi iptal edebilir.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. ‘nin internet sitesinden başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde ÜYE/BAYİ geçiş
yapacağı sitelerin içeriğinden DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla iş bu sözleşmenin uygulanmasında
değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddeleri değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
* DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. kredi kartı limiti onaylanmadığı halde istediği müşterilerine alternatif ödeme koşulu sunarak alışveriş
yapma izni verme hakkına sahiptir. Bu hakkı bir ÜYE/BAYİ’ye vermiş olması diğer ÜYE/BAYİ’lere de verdiği veya vereceği anlamına gelmez.
* Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili DIGICOM tek taraflı olarak herhangi bir
kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.
* DIGICOM, sistem üzerinden almış olduğu siparişleri kendi belirleyeceği kargo veya diğer taşıma araçları ile ÜYE/BAYİ’ye ulaştırabilir.
9- ÜRÜN TESLİMİ VE SEVKİYAT:

DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş., ÜYE/BAYİ tarafından bu sözleşme kapsamında sipariş edilmiş bulunan ürünleri mevcut stok yapısına göre kendi
belirleyeceği dağıtım yapısını kullanarak ÜYE/BAYİ’ ye teslim edecektir. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş.,
inisiyatifindedir. Ürün teslimatının ÜYE/BAYİ ’nin seçeneği doğrultusunda başka bir kargo şirketi veya DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş.’nin
anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi tarafından yapılması durumunda taşıma koşulları DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. tarafından belirlenmediği
için bu teslimatlarla ilgili doğabilecek zararlardan DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
10. ÜRÜN İADESİ:
İş bu sözleşme uyarınca 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan satışlara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair
Tebliğin T.T.K., B.K. ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca on-line satış özellikli yapısı göz önünde bulundurularak, tüketicinin malın
kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içerisinde iade ettiği ürünler ile üretim
hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. tarafından geri alınacaktır.
Ancak ürünün satıcı tarafından yanlış tanıtılması, müşterinin yanlış bilgilendirilmesi vs. gibi satıcıdan kaynaklanan nedenlerle ürün iade edilir ve
DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. ürünü değiştirmek veyahut iade almak mecburiyetinde kalırsa, DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. bu nedenle uğramış
olduğu zararı ÜYE/BAYİ’ ye rücu edebilecektir.
11. YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL (SULTANAHMET) MAHKEMELERİ ve
İCRA DAİRELERİ yetkilidir.
12- UYGULANACAK HÜKÜMLER:
TARAFLAR arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu sözleşmede yer alan hükümler uygulanacaktır. Sözleşmede uyuşmazlığın
çözümüne ilişkin hüküm bulunmaması durumunda Türk Kanunları uygulama alanı bulacaktır. İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün
mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması ya da TARAFLAR’ ca geçersiz kabul edilerek
uygulanmayacağı hususunda anlaşmaya varılması, sözleşmenin diğer hükümlerin geçerliliğini ve dolayısıyla uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
13. SÖZLEŞMENİN FESHİ:
DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş.yazılı bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi her zaman sona erdirebilirler. ÜYE/BAYİ’nin iş bu sözleşmede yer
alan yükümlülükleri ve Kanun hükümlerine aykırı hareket etmiş olması nedeniyle sözleşmenin DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. tarafından haklı
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nedenle fesih edildiği durumlarda; ÜYE/BAYİ, DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş.’nin bu nedenle uğramış ve/veya uğrayacak olduğu zararları
tazmine mecburdur.
14. TEBLİGAT:
TARAFLAR’ca yapılacak her türlü tebligat yazılı olacak ve TARAFLAR’ın bu sözleşmede yer alan yazılı adreslerine yapılacaktır. Adres
değişikliği DIGICOM ELEKTRONİK A.Ş. tarafından internet sitesinde de duyurulabilir. Bu şekilde duyurulan adres değişikliği de bildiri
niteliğindedir. TARAFLAR tebligat adreslerini değiştirmeleri durumunda, değişikliği diğer tarafa değişiklikten 15 gün önce yazılı ya da internet
sitesinden bildirmek zorundadırlar. Bu koşula uyulmaksızın yapılacak adres değişiklikleri halinde, yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü
tebligat, usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır. Adres değişikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk,
bildirimi yapmayan tarafa ait olacaktır. İş bu sözleşme 14 (on dört) maddeden ve iki nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte
taraflarca okunarak ............................. tarihinde, şirket yetkilileri tarafından müşterek iradeleriyle imza altına alınmıştır.

………………………………….

DIGICOM ELEKTRONİK
PAZARLAMA A.Ş
Tarih :

Tarih:
Yetkili :
Yetkili:
İmza ve Kaşe :

İmza ve Kaşe :

EKLER:
1- Kredi Kartı ile Ödeme Sözleşmesi
2- E-BAYİ imza sirküleri Fotokopisi
3- Şirket Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi
4- Vergi Levhasından fotokopi.
5- Firma yetkililerin kimlik fotokopisi
EK–1 KREDİ KARTI İLE ÖDEME SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. e-ticaret portalı ÜYE/BAYİ üyelik sözleşmesi’ nin bir eki olup, bu sözleşmede
düzenlenmemiş olan hükümler hakkında ana sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.
DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş. ile ÜYE/BAYİ arasında kredi kartı ile yapılacak tahsilatlara ilişkin, ÜYE/BAYİ tarafından uyulması
gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.
SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İş bu sözleşme ÜYE/BAYİ tarafından internet sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde, kredi kartı kullanılarak yapılacak olan ödemelere
ilişkin prosedürü ve uyulması gereken kuralları düzenlemektedir.
B-ÜYE/BAYİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
1- BAYİ öncelikle şirkete ait kredi kartı kullanacaktır. Şirkete (BAYİ’ye) ait bir kredi kartının mevcut olmaması durumunda
BAYİ’yi temsil ve ilzama yetkili olan kimselerden birinin şahsi kredi kartı da kullanılabilecektir. Bununda mümkün olmaması
durumunda BAYİ müşterilerine ait kredi kartını kullanarak ta ödeme yapabilecektir. Ancak bu durumda DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA
A.Ş ürün teslimini ANA SÖZLEŞMEDE imzası bulunan BAYİ’ye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek tüm sorunlardan dolayı BAYİ
sorumlu olacak ve DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
2- BAYİ’nin müşterilerine ait ve/veya şirket yetkililerine ait kredi kartını kullanması durumunda kart üzerinden tahsilâtı yapmadan
önce aşağıdaki hususların uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirecek ve gerekli
kontrolü yapacaktır.






Kartın geçerlilik süresinin dolup dolmadığını,
Satış Belgesi üzerine, Üye’nin imzasını almakla ve bu imzanın kart üzerindeki imza ile aynı olup olmadığını,
Yurtdışında çıkarılmış kart ise, tüm dünyada (International) geçerli olup olmadığını,
Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığını ve Kart sahibinin kimlik ve imza kontrolünü,
Şüpheli bir durum halinde bağlı bulunduğu Banka’nın Provizyon Merkezi ile görüşülerek işlemin uygunluğunu, kontrol etmekle
yükümlüdür.

Satış Belgesinde; Bayi’nin ticari unvanının, işyeri numarasının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart numarasının
geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun ve Üyenin imzasının bulunup bulunmadığının kontrolü ile yükümlüdür.
Sistem “3D SECURE SİSTEMİ” güvencesi altında olup, tüm sorumluluklar kredi kartı hamiline aittir.
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4- Bayi, kredi kartı kullanımından doğan her türlü usulsüz işlemlerinden, sahte veya çalıntı kartlardan ve benzeri doğacak ihtilaflarda
münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bayi’nin yapmış olduğu usulsüz işlemler sebebiyle DIGICOM ELEKTRONİK
PAZARLAMA A.Ş bankaya ödeme yapmak zorunda kaldığı takdirde, Bayi, 48 saat içerisinde iş bu ödemeyi DIGICOM ELEKTRONİK
PAZARLAMA A.Ş’a iade edecektir. DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş’nin rücu ve diğer kanunlardan doğan hakları mahfuzdur.
C- ŞARTLAR :
a.

DIGICOM ELEKTRONİK PAZARLAMA A.Ş kredi kartı komisyon oranlarını Web pos ekranında yayınlayacaktır ve değişiklikler en az
bir gün öncesinden ilgili ekranda duyurulacaktır.

a- Faturalar ürün alımıyla birlikte o günkü TCMB kuruna göre kesilir.
Bu sözleşmenin BAYİ Üyelik Sözleşmesinin eki niteliğinde olduğunu ana sözleşmenin eki olan işbu kredi kartı ile ödeme
sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranacağımı, kart ve kart hamiline ilişkin olarak yukarıda verilen bilgilerin
doğruluğunu, bu bilgilerin eksik ve hatalı olması durumunda her türlü sorumluluğun bana ait olduğunu ve DIGICOM ELEKTRONİK
PAZARLAMA A.Ş’nin bu nedenle uğramış ve uğrayacak olduğu zararlarını karşılamayı şimdiden kabul ve taahhüt ederim.
BAYİ
Kaşe/ imza
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