
1.TARAFLAR 

Bir tarafta Tuğrul Kuyumculuk Eğitim Hiz.Tic.San.ltd.Şti. ile,diğer tarafta, .........        arasında 
aşağıda belirtilen şartlarla anlaşmaya varılmıştır.  

 

      Adı ve Soyadı /Ticari Ünvanı  :  

T.C. Kimlik Numarası/Vergi No :  

Adresi                                                :  

2.AMAÇ VE KONU  
İşbu Sözleşmenin konusu tugrulaltin.com sitesine kurumsal üye olarak kredi kartı veya diğer 
ödeme yöntemleriyle ürün satın almasına olanak sağlayan hizmetin sunulmasında Taraflar’ın 
karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacı ile akdedilmiştir.  

 
3.KURUMSAL ÜYELİK ONAYI İÇİN TALEP EDİLEN EVRAKLAR 
Tugrulaltin.com sitesinde yer alan kurumsal üyelik bilgileri doldurulduktan sonra aşağıdaki 
evrakların tarafımıza sunulmasına müteakip üyeliğiniz onaylanacaktır. 

• Vergi Levhası Fotokopisi 

• İmza Sirküleri Fotokopisi 

 

4.İPTAL-İADE ve CAYMA HAKKI HK. 
Satın alınan ürün fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve 
satıcının kontrolünde olmayan mal ve hizmet olduğundan siparişin iptali veya iadesi 
bulunmamaktadır (Mesafeli satış sözleşmesi madde 9-15)  

 
5.TESLİMAT ve ÖDEME 

Satın alım sırasındaki altın fiyatı esas alınır, sipariş sonrasında fiyatın düşmesi ya da 
yükselmesi siparişi etkilemez. Satıcı ürünün cinsine ve miktarına bağlı olarak teslimat 
tarihini alıcıya bildirdiği tarihde teslim etmeyi taahhüt eder, eğer olağanüstü bir durumdan 
dolayı gecikme yaşanacaksa alıcıya teslimattan 2 gün önce bildirmelidir.  Ödeme siparişi 
müteakip peşin yapılmaktadır. Ödeme, seçilen ödeme sistemi ile yapıldıktan sonra imalat 
başlayacaktır. Teslimat Loomis Güvenlik firması tarafından yapılacak olup taşıma 
masrafları aksi belirtilmedikçe satıcıya aittir. Siparişler siteye kurumsal üye olan tek yetkili 
kişi adına gönderim yapılacak, üye olan yetkili kişinin onayı olmadan 3. Şahıslara 
gönderim ya da teslimat yapılmayacaktır. 
 

 
 

 



6.GARANTİ ve DEĞİŞİM 
Satın alınan ürün alıcı teslim alana kadar şirketimiz garantisi altındadir. Teslim alındıktan 
sonraki durumlar şirketimizin sorumluluğunda olmayacaktır. Ürün kargoya verildikten 
sonra değişim yapılmayacaktır. 

 
5.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ 

1. Bu sözleşme, herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır. 

2. Ancak taraflar, yazılı fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla ve fesih bildiriminin, diğer 
tarafça tebellüğünden 7 gün sonra hüküm ifade etmek üzere her zaman sözleşmeyi 
feshedebilirler. 

I. TEBLİGAT ADRESLERİ VE TEBLİGAT ŞEKLİ 

1. Bu sözleşme ile ilgili bildirimlerde; ……….… adresine, MÜŞTERİ ise aşağıda yazılı 
adresini bildirim olarak kabul etmişlerdir. 

2. Bu adreslerdeki değişiklikler, yazılı olarak elden veya Noter aracılığıyla diğer tarafa 
bildirilmedikçe yukarıdaki adreslere gönderilen bildirimler o kimseye tebliğ edilmiş sayılır. 

6.UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME 
Taraflar, işbu Sözleşme ve ekleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda 
Niğde Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını kabul ederler. İşbu 
Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. 

 
İşbu sözleşme taraflarca okunarak ............... tarihinde, alıcı tarafından onaylanarak 
akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

 

TUĞRUL KUYUMCULUK      MÜŞTERİ 

KAŞE-İMZA         KAŞE-İMZA 

 

 

 

 


