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Sırakapılar Mah. 1585 Sk. No:1 Kat:1 Merkezefendi/DENIZLI

B.KONU
-Satıcı tarafından işletilmekte olan,aşağıda belirlenen satış noktalarında satılmakta olan tüm mal ve hizmetlerin satın alınmasında
kullanılmak üzere aşağıda detaylandırılan şartlarda satıcı tarafından BOOViDi.COM üzerinden satılması ve bu satışa ilişkin
hususların düzenlenmesi iş bu sözleşmenin konusunu teşkil eder.
-BOOVİDİ.COM sistemi içerisinde Satıcı’nın açmış olduğu her ilan dijital kupon niteliğindedir.
1 İLAN(arz)=1 dijital kupon

C.GENEL ŞARTLAR
1.

BOOViDi, Satıcı ile anlaşılan ................................. TL tutarı ürün ve/veya hizmetlerini satış fiyatları üzerinden arza açıp
dijital kuponlar oluşturacaktır.Anlaşma bedeli BOOViDi.COM sistemi içerisinde tahsil edilmek üzere belirlenmiş ve
anlaşma yapılmıştır..
2. Taraflarca, yapılan anlaşma bittikten sonra bilahare tekrar BOOVİDİ.COM üzerinden satış yapmaya devam etmek istenirse
yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın sonradan BOOVİDİ.COM üzerinde faaliyetlerine devam edebilecek işbu
sözleşme kapsamında değerlendirilecek ve aynı hükümlere tabi olacaktır.
3. Dijital Kuponların Kullanım Kapsamı:
3.1. Satıcı tarafından işletilmekte olan ve ……………………………….. olarak faaliyet gösteren satış noktasında/larında tarih
sınırlaması olmaksızın ürün/hizmet satışı anlaşma tutarı bitinceye kadar geçerlidir.
3.2. Dijital kuponlar,belirlenen değerde satış noktalarında satılmakta olan ürün/ve hizmetlerin tümünün %100 VİDİ PUAN ile
satın alınmasında kullanılacaktır.
3.3. Satış noktalarında dijital kupon bilgi olarak yazılacaktır. BOOVİDİ.COM sistemi içerisinde açılan arzlarda açıklanan şartlar
işbu sözleşmenin devamı niteliğindedir ve satıcı açısından bağlayıcıdır.
3.4. Dijital Kupon kullanımları BOOVİDİ.COM Kullanım Şartları sözleşmesinde belirlenmiştir.
3.5. İndirim ve promosyon dönemlerinde dijital kuponlar sadece satın alınan ürün/hizmet için geçerli olacak aleyhte ayrı bir
fiyat uygulaması yapılmayacaktır.
3.6. Güvenlik sorumluluğu Satıcı’ ya aittir. Dijital Kuponlar üzerine güvenlik tedbiri olarak Satıcı bulunmaması dijital kuponların
geçerliliğine etki etmez.
3.7. Dijital Kuponlar, aşağıdaki satış noktalarında geçerlidir. Bu satış noktaları daraltılmaz ancak Satıcı tarafından açılacak yeni
satış noktaları da bu kapsama dahil olacaktır.
3.7.1. …...................……….... Adresine bulunan ……...................…………………
3.7.2. ……………….
3.7.3. ……………….
3.7.4. ……………….
3.7.5. ……………….
4. Satıcı, ürün/hizmet satın alma noktası olarak gösterdiği satış noktasının/larının fiili ve resmi işletim hakkını kendi yetkisi
içerisinde olduğu, satış noktaları bünyesinde verilmekte olan tüm ürün/hizmetleri dijital kupon hamiline de fiyat farkı
uygulamaksızın satacağını garanti ve taahhüt eder. Bu kapsamda satış noktalarının hizmet vermekte sorun yaşatması
halinde satıcı dijital kupon hamiline bedelini BOOVİDİ.COM sistemi içerisinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde geri
ödeyeceğini ve BOOVİDİ’nin dilerse Satıcıyı sistem dışı bırakabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Kuponların bedeli %100 VİDİ PUAN yöntemi ile ödenecektir, satıcı başka bir ödeme şekli ve miktarı talep edemeyecektir.
Satıci tarafından faturası kesilen miktar kadar VİDİ PUAN işbu sözleşmenin imzası ile tanzim edilecek ve işlem sonu
yaptırılacaktır. Bu ödeme sebebiyle Satıcı‘ nın BOOVİDİ.COM nezdin deki cari hesabında oluşacak VİDİ PUAN alacak
miktarının kullanımı ise dijital kuponların nihai kullanıcılara satış ve akabinde ürün/hizmet alımı için kullanılmış olması ile
doğru orantılı olarak gerçekleşecektir.Bu durum dijital kuponların geçerliliği etki değildir.
Satıcı, kupon bedellerini VİDİ PUAN tanzim edilmesi ile tahsil etmiş ve dijital kupon hamiline/lerine kupon bedelleri kadar
ürün/hizmet vermeyi taahhüt etmiştir. Dijital Kuponların kullanımını bedel ödemesi veya bedelin kullanımı ile
ilişkilendiremez.
Satıcı, kuponların üçüncü kişilere tam satış yetkisi ile BOOViDi’ye satmış olduğunu bilir ve kabul eder. Bu kapsamda dijital
kupon ile ilgili tüm talep haklarını da sahibidir. Dijital Kupon hamili, Satıcı’ dan yapacağı ürün/hizmet alım işleminin
bedelini BOOVİDİ.COM uzerınden aktarmış olduğu VİDİ PUAN ile ödeyecek ve faturası doğrudan dijital kupon hamiline
kesilecektir.
Satıcı yerinde ürün/hizmet alımı sırasında dijital kupon hamilinden para talep edemeyecektir.(Küsuratların tamamlanması
hariç) Klasik anlamda satış ile dijital kupon hamiline satış arasında dijital kupon hamili aleyhine değişiklik
yapılmayacaktır.Dijital Kupon hamili de ürün fiyatı ile dijital kupon bedeli arasındaki kupon lehine farkı para olarak Satıcı’
dan talep edemeyecektir.
Satıcı kendisine verilen Vidi Puanı BOOVİDİ.COM içerisinde ürün/hizmet satışı yapmadan kullanması halinde, Satıcı
dijital kupon hamiline sözleşme kapsamında ürün/hizmet vermekten imtina eder ve zorunlu sebeplerle ürün/hizmet
satmamak durumunda kalır ise ibraz edildiği halde hizmete dönüştürülmemiş ve/veya hizmet için henüz ibra
edilmemiş olan tüm dijital kuponların karşılığı BOOViDi’ye nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
BOOViDi liler ise, Satıcı’nın BOOViDi nezdindeki cari hesabına borç, kendi hesabına da alacak kaydettirmek suretiyle
alacağını Vidi Puan ile tahsil edebilir. Satıcı, bu durumda BOOViDi’ye ayrı bir beyanına ihtiyaç duymaksızın BOOViDi
talebi gibi işlem yapmak yetkisini vermiştir. Bu işlemler virman suretiyle yapılacaktır.
Firma iş bu sözleşme kapsamındaki ürün/hizmetleri ile ilgili BOOViDi firmasına sunduğu dijital kupon satışları
tamamlanıncaya kadar başka bir barter firması ve benzer içeriğe sahip e-ticaret kanalları ile takaslı/puanlı satış
kampanyası düzenleyemez.
Satıcı, fiili uygulamaları ile kuponların üçüncü kişilere satışını ve satılan kuponların kendi nezdinde ürün/hizmet
dönüştürülmesi zorlaştırılacak, yavaşlatacak, ortadan kaldıracak davranışlar sergilemeyecektir. Bu durumun vakti olması
hizmet vermekten imtina olarak değerlendirilecektir. Bu durumda sözleşme tek taraflı ve bildirimsiz olarak BOOViDi
tarafından feshedilmiş sayılacak ve 9.madde hükümleri uygulayacaktır.
Kötü niyetli kişileri taklit ve sahteciliğine mani olabilmek için BOOViDi, yaptığı toplu satışlarda dijital kuponların alıcısını
Satıcı‘ ya bildirilecektir.
İşbu sözleşmenin yorumu gereken hallerde ödemeye ilişkin hususlarda Barter sistemi kuralları ve Reform Barter üyelik
sözleşmeleri, kuponları ile ilgili hususlarda ise satıcının genel faaliyet alanında ilişkin sektör yerleşik kuralları ile dijital
kupon ile alım satım yapan firmalarını genel uygulamaları baz alınacaktır.

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflar Denizli Mahkeme ve icra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.
Bu protokol taraflar arasında ….. / ….. /20….. Tarihinde tanzim ve imza olunmuştur.
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