SANAL POS SÖZLEŞMESİ
1- İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın (Bundan böyle müşteri olarak anılacaktır.) SATICI' ya (Bundan böyle
Topçular A.Ş. olarak anılacaktır), http/www.topcular.com.tr portali üzerinden yapacağı sanal pos ödemelerine
ilişkin hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
2-SATICI BİLGİLERİ
Unvan : Topçular Hırdavat Pazarlama ve Yatırım A.Ş.
Adres : Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad. İmamoğlu Sok.
Telefon:
Faks
:

No:2-C/2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL

ALICI BİLGİLERİ
Ünvan:
Adres:
3-Müşteri olarak http/www.topcular.com.tr sitesine üye olan kişi, üye olurken kullanılan adres, iletişim ve sair
bilgilerin doğruluğunu onaylamış ve bu bilgilerin tüm yazışma ve bildirimlerde esas alınacağını kabul etmiş olacaktır.
Bilgilerin değişmesi halinde Topçular A.Ş. ye mail ve fax yolu ile guncel bilgilerin gönderileceğini kabul eder.
4-Müşteri, kendisine verilen Portal giriş kullanıcı adlarını ve şifrelerini koruyacağını, bu girişin sadece kendi yetkilileri
tarafından kullanılacağını, Portalde yapılan tüm işlemlerden sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder.
5-Topçular A.Ş. Müşteri’nin kendi müşterilerine ilişkin işlemlerinde sözleşmenin tarafı olmayıp, bu hususta müşteri
ile kendisinin müşterisi arasında doğabilecek konulardan sorumlu değildir.
6-Müşteri, portaldan yapılacak işlemlerle ilgili münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilen
sahtekârlık, usulsüzlük ve dolandırıcılık türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebiyle Topçular
A.Ş ‘nin uğrayacağı zarardan sorumludur. Müşteri, Topçular A.Ş ’nin uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırım karşısında
işlemi bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız eylem ve işlemi ile ilgili Topçular A.Ş
‘nin hiç bir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
7-Müşteri, Portalden kendisinin veya müşterisine ait kredi kartı ile yapacağı ödemelerde yasal evrakları doldurtup
imzalatmak, saklamak, gerektiğinde ibraz etmekle sorumludur. Özellikle kendi müşterisine ait kredi kartı ile yaptığı
ödemelerde EK:1 formunu doldurmak ve gerektiğinde Topçular A.Ş ye mail ve/veya fax yolu ile iletmek zorundadır.
8-Topçular A.Ş. tek taraflı olarak Portaldeki bilgileri dilediği zaman güncelleme, değiştirme, silme hakkına sahiptir.
9-İş bu sözleşme, müşteri tarafından imzalanıp Topçular A.Ş. ye faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra
geçerlilik kazanır.
10-İş bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin ihtilaflarda Topçular A.Ş ’nin ticari defter ve kayıtları esas alınacaktır.
11-İş bu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 12.09.2012
Müşterinin Ünvanı

Topçular Hırdavat Pazarlama ve Yat. A. Ş.

