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AKILLI DÖNÜŞÜM KURGUSU ÖN FORMU 
 

Genel Şartlar-ZWIPIT’e Ürün Satışı 
 

1- KONU: İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla aşağıdaki hükümlere uygun olarak alım-satım sözleşmesinde aracı 
olarak hareket eden işbu belgede belirtilen satış noktasına teslimat yapan Müşteri, sözleşmede (“Satış 
İçeriğinde”) satılan ürünlerin Talatpaşa Cad. NEF Flats No:163 D:362 Gültepe-Kağıthane İSTANBUL adresinde 
mukim, Zincirlikuyu-6140574873 vergi numaralı, bundan böyle “ZWIPIT” olarak olarak anılacak olan MEKS 
Teknoloji San. Ve Tic. A.Ş.’ye satışını yapmaktadır.    

2- İŞLEM: ZWIPIT, Müşterinin Satış Noktasına teslim ettiği ürünlerin alımını yapacak ödeme müşterinin kabul 
ettiği ilgili alım koşullarına uygun olarak, indirim olarak yapılacaktır.  

 İşbu sözleşmenin yorumlanmasında “’ÇALIŞIYOR’ ibaresi bataryası eklenen, açılıp kapatılabilen LCD 
ekran zarar görmemiş ve/veya doğru biçimde çalışan, dokunmatik ekranı hasarsız olan ve 
çalışmasında sorun olmayan belgedeki ürünler için kullanılmıştır. (sadece smartphone için: akıllı 
telefonlar ve tabletler). Aksi halde ürün “ÇALIŞMIYOR” olarak sayılacaktır. 

 Çalışan ürün için geçerli olmak koşulu ile, ürün üzerinde kozmetik hiç bir kusur/hasar bulunmayan ürünler “YENİ 

GİBİ” olarak sayılacaktır.  

3- SORUMLULUK: Müşteri, satış için siparişte bulunan ürünlerin sahibi olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu 
beyan etmektedir. Müşteri, teslim edilen ürünlerin satışından ileri gelen tüm sorumlulukları kabul etmektedir. 
Müşteri, malın teslimi sırasındaki kayıp ve çalınmadan dolayı sorumludur. Ürünü sözleşmeye uygun olarak 
zamanında, hasarsız, eksiksiz ve sağlam olarak teslim etmek zorundadır. Terminallerin Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu veritabanında herhangi bir kusur kaydı (kayıp, çalıntı, suç unsuru vbg.) bulunmasından 
doğacak her türlü yasal yükümlülükten müşteri sorumludur. 

a. Teslimat anında ZWIPIT yetkili personeli teknik olarak gerekli her türlü kusur muayenesini yapacak 
eksik, hasarlı, yanlış teslimatlar için karşılıklı tutanak düzenlenecek ve işbu belgeye eklenecektir. 

b. ZWIPIT müşterinin fatura adresine 3(üç) hafta içerisinde düzenleyeceği gider pusulasının gönderimini 
sağlayacaktır. Müşterinin iş bu belgeye atmış olduğu imza ZWIPIT tarafından düzenlenecek gider 
pusulasının kabulü sayılacaktır. 

4- MÜCBİR SEBEP: Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya 
daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen olaylar (doğal afetler, savaş, ayaklanma, grev ve 
lokavt vs.) her iki taraf içinde mücbir sebep sayılır. Mücbir sebepten etkilenen taraf mücbir sebebin zuhurunu 
derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirecektir. Bu halin 2 aydan fazla sürmesi halinde asıl sözleşme 
hükümlerinde yer alan fesih maddesi uygulanacaktır. 

a. Satışa konu ürünlere ilişkin SIM kartlarının çıkarılması Müşterinin sorumluluğu altındadır. Ne ZWIPIT ne 
de Satış Noktası Müşteri tarafından ürünlerin teslimatı öncesinde veya sonrasında yapılan hiçbir arama 
ücretinden mesul tutulamaz. ZWIPIT, ne ürünlerin teslimi öncesinde ve sonrasında ne de satış 
noktasında arama ücretinden müşteri tarafından sorumlu tutulamaz. 

b. Müşteri, verilen ve doğru olmamasından ileri gelen her türlü sorumluluğu üstlenmek suretiyle belirtilen 
verilerin doğruluğundan sorumludur.  

c. Ürünlerin teslimatından önce kişiye özgü bilgi, metin mesajları, resimler, oyunlar, şarkılar veyahut kişisel 
vasıftaki herhangi başka bilgi gibi tüm verilerin silinmesi müşterinin yükümlülüğü altındadır.  

d. Müşteri, teslim edilen telefon veya terminalin içerebileceği her bilgiyi sürekli biçimde elimine etmeye 
ZWIPIT’i yetkili kılmış olup ürünlerde kayıtlı bilgi veya içerikli veriler ile ilgili her türlü şikayet, zarar veya 
ziyandan dolayı ZWIPIT’i sorumluluktan ari tutmaktadır.  

5- VERİLERİN KORUNMASI: Müşterinin yapmış olduğu satış işleminde temin ettiği kişisel bilgilerin tamamı 
koruma altında olup, Zwipit’in iş bu sözleşmeye konu olan satış işlemi ile ilgili bilgilendirme ihtiyacına istinaden 
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Zwipit tarafından kullanılabilir.  Müşterinin iş bu sözleşmeye konu olan ve satışını gerçekleştirdiği eski 
cihazında bulunan verilerin tamamı Zwipit tarafından imha edilecektir.  

6- UYGULANAN YASA: İşbu Genel Şartlara, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.        
7- FESİH: Kendi haklarının savunulmasında açılabilecek davalardan başka ZWIPIT, Genel Şartlarda belirlenen 

hükümlerin herhangi birine Müşteri tarafından riayet edilmemesi durumunda işbu sözleşmeyi fesih etme hakkını 
kendinde saklı tutmaktadır. 

 
 
EK-1: Cep Telefonu Değerlemesi  
 
 

Ad/Soyad                       

Kimlik Numarası (TCKN)  

Doğum Tarihi  

Telefon Numarası  

Posta Adres  

E posta  

İmza   

 
 

EK-1 
 

CEP TELEFONU DEĞERLEMESİ 
 

Teslim edilen Cep Telefonunun; 

IMEI numarası  

Marka Model bilgisi  

Değerleme Tutarı  

Değerleme Kategorisi  

   
Teslim edilen cep telefonunun Değerleme Soru / Cevapları: 
 
Cep Telefonunun Teslim Edilen Satış Noktası Adı: 
 
Cep Telefonunun Teslim Edilen Satış Noktası Kodu: 
 
Teslim Edilen Cep Telefonunun Satış Noktası Kaşesi veya İmzası: 


