
 Ö N   Ö D E M E L Ġ  -  T A K S Ġ T L Ġ  - K A M P A N Y A L I    

S A T I ġ   S Ö Z L E ġ M E S Ġ 
 

ĠĢbu “SözleĢme” , yürürlükteki “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ve ilgili “Kampanyalı 

SatıĢlara ĠliĢkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında ve bu mevzuata  

uygun olarak düzenlenmiĢtir. 

 1- TARAFLAR :  
ĠĢbu SözleĢme, Vestel Ticaret A.ġ.’nin Yetkili Satıcısı olarak faaliyet gösteren  

…………………………….. ile  (bu SözleĢme’de kısaca “SATICI” olarak anılacaktır) ile 

……………………………………… ( bu SözleĢme’de kısaca “ALICI” olarak alınacaktır) arasında, 

aĢağıda düzenlenen Ģartlarda  karĢıklı olarak mutabık kalınarak imzalanmıĢtır. 

2. SÖZLEġME KONUSU: 

ĠĢbu SözleĢme, , ALICI’nın Vestel Ticaret A.ġ.’nin aĢağıda bilgileri bulunan hesabına “peĢinat  ön 

ödeme) bedeli” ni ödeyerek , Ek-1’de  detayları bulunan Ön Ödemeli Taksitli SatıĢ Kampanya”sı 

kapsamında aĢağıda belirtilen ürün/ürünleri satın almasına ve teslimine iliĢkin Ģartlar ile tarafların 

hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir:  

Ürün/lÜrünlerin 

Cinsi(diğer tüm 

detaylar Ek-

1’dedir) 

Ürün/lerin Vergiler Dahil 

PeĢin SatıĢ Toplam Fiyatı  

Ürün/lerin Vergiler Dahil 

Ön Ödemeli Taksitli 

Kampanyalı   SatıĢ Toplam 

Fiyatı 

Teslim Tarihi 

  1. ………………… ……………………………… …………………………… ………………… 

  2. ………………… ……………………………… …………………………… ………………… 

  3. ………………… ……………………………… …………………………… ………………… 

 

 ALICI, ürünün/ürünlerin toplam …..………………….,00TL(…..türklirası) “peĢinat (ön ödeme) 

bedeli” ni, iĢbu SözleĢme’nin imzalandığı tarihte veya en geç imzalandığı günü takip eden ilk iĢ 

gününde Vestel Ticaret A.ġ’nin bu maddede belirtilen banka hesabına havale etmek suretiyle  

ödeyecektir: GARANTĠ BANKASI - VESTEL TĠCARET A.ġ ĠSTANBUL ġB.  Hesap No: 

6296485    IBAN: TR19 0006 2000 3820 0006 2964 85 

 Vestel Ticaret A.ġ. iĢbu SatıĢ SözleĢmesi’nin doğrudan tarafı olmayıp, Vestel Ticaret A.ġ.’nin bu 

SözleĢme’den doğan sorumluluğu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kampanyalı SatıĢlara 

ĠliĢkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile sınırlıdır. 
 

3. ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERI: 

 

3.1. ALICI , ĠĢbu sözleĢme kapsamında satın aldığı 

ürün/ürünlerin bedellerini aĢağıdaki tarih ve  

taksitlerde ödemeyi kabul ve taahhüt etmiĢtir :  

Vade 

 

 

 

 

 

Taksit Tutarı 

  1. ……………………/……………………………... …………………………………………………….TL 

  2. ……………………/……………………………... …………………………………………………….TL 

  3. ……………………/……………………......……. …………………………………………………….TL 

  4. ……………………/………..……………………. …………………………………………………….TL 

  5. ……………………/……………..………………. …………………………………………………….TL 

  6. ……………………/………..……………………. …………………………………………………….TL 

  7. ………………....…/………………..……………. …………………………………………………….TL 

  8. ……………………/……………..………………. …………………………………………………….TL 

  9. ……………………/…………..…………………. …………………………………………………….TL 

10. ……….….…....…../……………......……………. …………………………………………………….TL 

11 ………….…………/…………….….....…………. …………………………………………………….TL 

12. …………………..../…………………..…………. …………………………………………………….TL 

 



3.2. ALICI, yukarıda karalaĢtırılan herbir vade  ve taksit tutarlına için ayrı ayrı ........ adet nama yazılı 

senedi, kefalet koĢullarını yerine getirmek Ģartıyla düzenleyip imzalayarak  SATICI’ya teslim 

edecektir. Herbir taksit için ayrı ayrı nama yazılı senetlerbağlanan toplam ………….TL  tutar, 

“peĢinat ( ön ödeme) bedeli” ile birlikte satılan ürünün/ürünlerin toplam satıĢ bedelini oluĢturur ve 

arttırılamaz.

 

3.3. ALICI, ürün/ürünleri teslim almadan önce vadesi gelen taksitlerden birbirini takip eden en az iki 

taksidi  ödemediği veya geciktirdiği takdirde SATICI malı teslim edip etmemekte serbest olduğu gibi 

kalan borcun tamamı muaccel olacağından tümünün ifasını ALICI’dan talep edebilir.  Böyle bir 

durumda mal halen teslim edilmemiĢ ve SATICI malı teslim etmeme kararı alırsa, ALICI’nın o güne 

kadar yatırdığı toplam taksit tutarlarını nakden ve defaten faizsiz olarak iade eder. Mal teslim edilmiĢ 

ise , SATICI  muaccel hale gelen kalan tüm borcunu en geç 1 hafta içinde  ALICI’ya ödeyecektir. 

3.4. SATICI ve/veya Vestel Ticaret A.ġ, ALICI’nın taksitlerden birbirini takip eden en az iki taksidi 

ödememesi veya ödemede temerrüde düĢmesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını 

saklı tutmaktadır. ALICI, SATICI’ya verdiği senet bedellerinden, yani kampanya taksitlerinden 

herhangi birisini vadesinde ödemediği takdirde, bakiye borcun tamamı muaccel hale gelir ve SATICI 

borcun tümünün ifasını mevzuatın aradığı Ģartlarla talep edebilir. Temerrüde düĢen ALICI yukarıda 

3. maddeye bağlı (*) dipnotunda gösterilen faiz oranının 1.30 rakamıyla çarpılması suretiyle 

hesaplanacak (yıllık %.........) temerrüt faizini ödemeyi kabul eder. 

3.5. ALICI, KDV ve diğer talep sahibine ait benzeri vergi oranlarındaki ve bandrollerdeki değiĢimden 

veya yeni uygulamaya konulacak tüm vergi, fon ve benzeri mali yükümlülüklerden doğabilecek farkı 

Ģimdiden kabul eder. ALICI, bu kampanya ile satın aldığı ürün/ürünleri hiçbir surette satamaz, 

baĢkasına devredemez ve değiĢtiremez. 

3.6. SözleĢme konusu ürün/ürünler ALICI tarafından SATICI’nın aĢağıda adresi bulunan 

mağazasından teslim alınacaktır. Nakliye gerektiren ürünler, Alıcı’nın talebine göre Satıcı ve/veya 

Vestel Yetkili Servisi tarafından Alıcı’nın belirttiği adrese teslim olacaktır. ALICI, SözleĢme’de 

belirtilen teslim tarihinde ve kendinden kaynaklanan nedenlerle her durumda en geç iki ay içinde 

ürününü teslim almak zorundadır. Bu süre içerisinde ALICI tarafından teslim alınmayan ve/veya 

teslimden imtina edilen ürünlerle ilgili olarak Vestel Ticaret A.ġ ve SATICI’nın hiçbir sorumluluğu 

yoktur.ALICI bu Ģartı baĢtan gayrikabili rücu kabul , beyan ve taahhüt etmiĢtir.  

3.7. ALICI, Katılım Formu’nda yer alan kampanya fiyat ve koĢullarının kampanya bitiĢ tarihinde sona 

ereceğini ve kampanya bitiĢ tarihinden itibaren hiçbir geçerliliği kalmayacağını Ģimdiden kabul eder. 

3.8. “PeĢinat (ön ödeme) bedeli ve taksit tutarları” ALICI ve SATICI tarafından birlikte mutabık 

kalınarak bu maddedeki oranlarda belirlenmiĢtir. “ALICI  Mayıs Teslim olan ürünlerde, “PeĢinat + 2 

Taksit seçeneğinin %100’ni”, “PeĢinat +8 Taksit seçeneğinin %44’ini”, “PeĢinat + 11 Taksit 

seçeneğinin %33'ini” ödemiĢ olmayı kabul etmektedir.” 

Yukarıda, 3. maddede belirtilen ödeme seçeneğine göre, ürünün/ürünlerin teslim tarihi……………..tür. 

Alıcı’nın talebi ile ATICI, satılan ürünü/ürünleri kararlaĢtırılan teslim tarihinde kendisi ve/veya Vestel 

Yetkili Servisi tarafından Alıcı’nın yazılı olarak belirttiği adrese teslimini gerçekleĢtirecektir
 

Ürünlerin maddede belirtilen  Satıcı ve/veya Vestel Yetkili Servisi tarafından Alıcı’nın adresine 

tesliminde , teslim tarihi Satıcı ve /veya Vestel Yetkili Servisi’nin iĢ durumuna, adresin yakınlık yada 

uzaklık derecesine, mevcut stoktaki ürün adedine göre Alıcı tarafından belirtilen tarihten itibaren 

maksimum 5 gün uzayabilir.  Alıcı bu durumu Ģimdiden kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.  

3.9. ALICI, “peĢinat ( ön ödeme bedeli)” ni, iĢbu SözleĢme’de  yazılı olan Vestel Ticaret A.ġ. hesabına 

yapmayı kabul eder. 

 

4. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ: 

SATICI SözleĢme’de yer alan vade ve taksit tutarları dıĢında fiyat değiĢikliği yapmayacaktır. 
 

5. ALICI’NIN CAYMA HAKKI: 

Kampanyaya iĢtirakinden vazgeçmek isteyen ALICI, henüz ürününün teslim tarihinin gelmemiĢ ve 

teslim  alınmamıĢ olmasıkoĢuluyla bu isteğini SATICI’ya ve/veya Vestel Ticaret A.ġ.’ye noter 

aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmek zorundadır. Bu durumda SATICI,  ALICI’nın 



ödemiĢ bulunduğu “peĢinat (i ön ödeme) bedeli” ni ve ALICI’nın ödemiĢ olduğu tüm tutarı ve vermiĢ 

olduğu nama yazılı senetleri ALICI’ya iade eder. Bu tutarlara faiz uygulanmaz. ALICI ürünün 

tesliminden sonra kampanyaya iĢtirakçiliğinden ve satın alma talebinden vazgeçemez. ĠĢtirakçilik 

hakkı ürün teslim edilmiĢ olsun veya olmasın hiçbir surette baĢkasına devredilemez. 
 

6. ZORLAYICI SEBEPLER: 

Yangın, Su Baskını, Deprem, SavaĢ, Grev, Lokavt gibi zorlayıcı sebeplerle teslimatın yapılamaması 

halinde Vestel Ticaret A.ġ. ve SATICI sorumlu tutulamaz. Bu takdirde Vestel Ticaret A.ġ tarafından 

“peĢinat ( ön ödeme) bedeli”, birikmiĢ ödeme tutarı ve nama yazılı senetler ALICI’ya DERHAL ĠADE 

EDĠLĠR. 
 
 
 
 

7. DĠĞER HÜKÜMLER: 
 

7.1. SATICI ve Vestel Ticaret A.ġ., ALICI’nın SözleĢme Ģartlarını yerine getirmesi kaydıyla ürünlerin 

zamanında tesliminden sorumludur. 

7.2. SözleĢme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuĢmazlıklarda SATICI’nın bulunduğu mahaldeki 

Mahkeme ve Ġcra Daireleri yetkilidir. 

7.3. Bu sözleĢme 01 ġubat 2014 – 28 ġubat 2014 tarihleri arasında yapılan ileriye dönük ön ödemeli 

taksitli kampanyayı kapsar. Kampanya bitiĢ tarihi  01 ġubat 2014 – 28 ġubat 2014’dür. 

7.4. Bu sözleĢme, talep edilen ürünlerin “peĢinat ( ön ödeme) bedeli” nin süresi içinde Vestel Ticaret 

A.ġ.’nin, GARANTĠ BANKASI - VESTEL TĠCARET A.ġ ĠSTANBUL ġB.  Hesap No: 

6296485    IBAN: TR19 0006 2000 3820 0006 2964 85 numarasına yatırılması ile geçerli hale gelir. Bu 

Ģart yerine getirilmediği taktirde SözleĢme geçersiz olacak, ALICI kampanyaya hiç katılmamıĢ 

sayılacak ve SATICI ile Vestel Ticaret A.ġ.’nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 

Kampanyalı SatıĢlara ĠliĢkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerince ürün 

teslimi konusunda hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

7.5. SATICI ile ALICI arasında imzalanan iĢbu SözleĢme Vestel Ticaret A.ġ. tarafından 

“UYGUNDUR” ibaresi ile kaĢelenecek ve imzalanacaktır. 

7(yedi) maddeden ibaret iĢbu SözleĢme  ve Ek’I taraflarca 2(iki) asıl halinde tanzim edilerek ..../..../2014 

tarihinde imzalanmıĢtır. Asıl nüshalardan biri SATICI’ya, diğeri ALICI’ya teslim edilmiĢtir. ĠĢbu 

sözleĢmeden doğan damga vergisi Satıcı   tarafından ödenecektir.  
 

S A T I C I  A L I C I 

Ünvanı: Adı : 

ġube Kodu: Soyadı: 

Adresi: Adresi: 

Telefon: Telefon: 

Email: Email: 

Tarih: Tarih: 

Ġmza: IĢbu SözleĢme’yi ve Ek-1’i teslim aldım 

Ġmza: 

 

3. MADDE DĠPNOTLARI 
                                                           

 Kampanyalı SatıĢlara ĠliĢkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca bilgi notu: 

ALICI, bu kampanyalı satıĢtan yararlanmak yerine ürünü / ürünleri peĢin olarak satın alsa idi, 

ödeyeceği satıĢ bedeli vergiler dahil ……………………………….. TL olacak idi. Buna göre, bu 

kampanyalı satıĢta tanınan taksitle ödeme olanağı karĢılığında ALICI, hemen teslim peĢin fiyata göre 

yıllık % ……………faiz ödeyecek; ödenen faiz toplamı ………………………… ………….TL olacaktır.  

 
 


