SATIN ALMA KOŞULLARI
HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için
uygundur.

1.SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıklamalıdır. Bunu
yaptıktan sonra Müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta alır ("Sipariş Onayı"). Daha sonraki ikinci bir
e-postada, siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu ("Teslimat Onayı") Müşteri’ye bildirilir. SOOTH
DESIGN tarafından böyle bir onay Müşteri’ye sunulmamışsa, Sözleşme kurulmamış sayılır.

2.ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ

Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta
olmadığında, SOOTH DESIGN Müşteri’ye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame
ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşteri’nin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde,
istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz tutarı SOOTH DESIGN Müşteri’ye iade eder.

3.SİPARİŞİN REDDİ

SOOTH DESIGN’ın internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir
materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. SOOTH DESIGN kendisine iletilen tüm
siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya Müşteri’ye Sipariş Onayı
gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı
reddetme hakkını her zaman saklı tutar. SOOTH DESIGN, Müşteri’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet
sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi
aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu
tutulamaz.

4.TESLİMAT

SOOTH DESIGN, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 2. maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı
durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini Teslimat Onayı’nda belirtilen
teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla
otuz (30) gün içinde teslim eder. Ürünlerin tedarikinin SOOTH DESIGN’nin kontrolü dışında bir durum sebebiyle
gecikmesi halinde, SOOTH DESIGN; Müşteri’yi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır. SOOTH DESIGN kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan
gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, Müşteri SOOTH DESIGN’a
ulaşarak Sözleşmeyi sonlandırabilir ve Müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını
geri alabilir.Cumartesi, Pazar veya resmi tatil günleri teslimat yapılmaz. Müşteri sipariş ettiği ürünlerin evine,
koymayı planladığı alanlara veya teslimat konumuna sığabileceğinden emin olmalıdır. Ürün veya ürünlerin
Müşteri’nin istediği gibi uymaması halinde, Müşteri yine de teslimatı kabul edebilir veya ürünlerin iadesini isteyebilir.İşbu Koşullar bağlamında, "teslimat" veya "teslim edildi" durumlarının oluşması için Müşteri’nin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek Müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu
durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir.

5. TESLİM EDEMEME HALİ

Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde Müşteri, siparişe
konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek
için SOOTH DESIGN ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de SOOTH DESIGN’dan
kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez ve Müşteri takip eden on beş (15) gün içinde Teslimat
için SOOTH DESIGN ile iletişime geçmezse, Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme
feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (SOOTH DESIGN’In
sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında Müşteri’nin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek
masraﬂar hariç olmak üzere) SOOTH DESIGN, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan
gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde
Müşteri’ye iade edecektir. Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti
olabileceğini ve SOOTH DESIGN’nın bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır.

6. RİSK VE MÜLKİYET

SOOTH DESIGN'ın belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe Teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar SOOTH DESIGN’ın sorumluluğunda olacaktır.Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu
ürünün Müşteri’ye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren Müşteri’ye geçer. (mülkiyetin devri)

7. FİYAT VE ÖDEME

Ürünlerin ﬁyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. İnternet sitesindeki ﬁyatlara KDV ve vergiler dahildir
ancak teslimat ücreti dahil değildir ve bu ücret Alışveriş Rehberinde belirtildiği gibi toplam tutara eklenerek toplam
sipariş ücreti belirlenecektir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak Müşteri’ye Sipariş Onayı
gönderildiği durumlarda ﬁyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple, (yukarıda belirtilen durum
haricinde) önceki siparişlere ilişkin ﬁyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi
tamamladığında, satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma
ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için, Müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep
edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca Müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi
öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir. Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin Müşteri
tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam
ﬁyatı, Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için
öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Müşteri’nin
cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş
özeti şeklinde Müşteri’nin dikkatine sunulur. Alışveriş Rehberinde satın alma sürecine dair ayrıntılı açıklamalar yer
almaktadır. Ayrıca, Müşteri’nin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, Müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına
"Hesabım" bölümünden ulaşılabilir. Ödemeler internet sitesinde gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi
kartlar ve debit kartlar aracılığıyla yapılır. Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için Müşteri’nin kredi kartı bilgileri şifrelenir.

8. FATURA

Fatura Müşteriye en geç, teslim edilen ürünlerle birlikte gönderilir. SOOTH DESIGN , fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.

