
 

 

 

Sözleşme 
 
 

1. Giriş 
İşbu ticari sözleşme, Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof şirketi ile yapılmaktadır. Sözleşme, www.klavyeyetus.web.tr şirketinde 

yapılan indirimli alışveriş şartları ile ilgili olup, sipariş zorunluluğunu doğurmaz.  

 Tanımlar: 

Yüklenici – „Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof” şirketi 

İdare – sözleşmeyi imzalayan şirket 

Websayfası (İnternet mağazası) –www.klavyeyetus.web.tr 

 

2. Sözleşme kapsamı 
Klawiszedolaptopa.pl Milek Krzysztof şirketi (Yüklenici), 4. maddede açıklanmış olan indirimli şartlara uygun olarak İdare'ye hizmet 

sağlamayı üstlenmektedir. Söz konusu hizmet, Yüklenici'nin websayfasında mevcut olan malların satılmasıdır. 

 

3. Malın/hizmetin teslim şekli 
İdare tarafından sipariş edilen mal, kargo ile teslim edilecektir. Yüklenici, ödemenin kaydolduğu tarihten itibaren 1 iş günü içinde 

kargo göndermekle yükümlüdür. 

 

4. Fiyat, ödeme şekli ve süresi 
Malın fiyatı, ödeme şekli ve süresi, Yüklenici'nin websayfasında belirtilmiş olup, şu an geçerli olan fiyatları, ödeme yöntemlerini ve 

süresini ifade etmektedir. Ayrıca İdare, İnternet mağazasında mevcut olan bütün mal için %50 indirimden faydalanacaktır. İndirimin 

bitiş tarihi belirlenmemiştir, fakat sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıllık süreden kısa olmayacaktır. 

 

5. Teknik dokümantasyon 
İdare tarafından sipariş verilen ürünlerin teknik özellikleri ile ilgili bilgiler, Yüklenici'nin websayfasında bulunmaktadır. 

 

6. Garanti süresi ve şartları 
Garanti süresi ve şartları ile ilgili bilgiler, Yüklenici'nin websayfasında belirtilmiş olup, şu an geçerli garanti süresini ve şartlarını ifade 

etmektedir. 

 

7. Anlaşmazlık durumunda tahkim usulü 
Anlaşmazlık durumunda, söz konusu anlaşmazlığın açıklanması için, İdare Yüklenici ile (veya Yüklenici İdare ile) telefon, elektronik 

posta (e-mail) veya posta (mektup) aracılığıyla iletişim kuracaktır. 

 

8. Özel şartlar 
Sadece bilişim teknolojisi ile ilgili olan şirketler indirimden faydalanabilir ve sözleşmeyi imzalayabilir. 

İndirimden faydalanabilmek için, İdare, işbu belgeyi imzalayıp, 31.01.2018 tarihine kadar Yüklenici'nin aşağıdaki e-mail adresine 

gönderir: support@laptopkey.eu. Sözleşme şartları, İdare tarafından Yüklenici'nin websayfasında hesap açtığı tarihi takip eden 2 gün 

içinde kampanyayı etkinleştirdiği tarihten itibaren geçerlidir. 

 

9. Öngörülemeyen şartların oluşması 
Öngörülemeyen şartların oluşması durumunda, bilgi paylaşımı amacı ile, İdare Yüklenici ile (veya Yüklenici İdare ile) telefon, 

elektronik posta (e-mail) veya posta (mektup) aracılığıyla iletişim kuracaktır. İdare ve Yüklenici, öngörülemeyen her durumu bireysel 

olarak değerlendirecektir. 

 

İşbu sözleşme, aşağıdaki taraflar arasında yapılmıştır:  

Yüklenici: Klawiszedolaptopa.pl, ul. Sobieskiego 3, 46-061 Źlinice, Polska, Vergi Numarası: PL9910265125……………………….. 

ve İdare:………………………………………………………………………………….............……………………………………….. 

                                      şirket adı                                        adres                                        Vergi Numarası                           tarih ve imza 

mailto:support@laptopkey.eu

