Cycles Güvenlik Sistemi
Hizmet Sözleşmesi

Sözleşme No:
Müşteri No:
Cihaz Seri No:
Sistem Danışmanı:

Tarih:

/

/

Yeni Müşteri Sistem No:
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İş bu sözleşmede belirtilen cihaz ve sunulan hizmet vasıtasıyla ifşa edilecektir.

Müşteri Bilgileri
Bireysel

Kurumsal

Sistem Bilgileri
Doğum Tarihi:

TC Kimlik No
Vergi No (Kurumsal)
Vergi Dairesi (Kurumsal)
Yetkili Adı, Soyadı
Ünvan (Kurumsal)
Fatura Adresi
Mahalle / Semt
Cadde / Sokak
Bina / Site Adı
Bina / Daire No
İl / İlçe

Araç Marka / Model
Araç Plaka No
Araç Ruhsat No
Araç Şase No
Zorunlu Trafik Sigortası

ZTS No

Araç Plakası Adı Müşteri Adı İle Aynı

Posta Kodu

e-posta

Yetkili Kullanıcı
Adı Soyadı
Adresi
Kan grubu
Varsa Kronik Hastalıkları
Varsa Düzenli Kullanılan İlaçlar

İletişim Bilgileri
Telefon 2

Telefon 1

/

Telefon 3

/

Telefon 4

/

/

Acil Durumda Aranacak Kişiler
Adı Soyadı
Tel
/

Adı Soyadı
Tel
/

Ödeme Bilgileri

Adı Soyadı
Tel
/

Adı Soyadı
Tel
/

Ek Bilgileri

Kredi Kartı IVR Referans No
Kredi Kartı IVR Referans No’su için lütfen (850) 445 0 200’ü arayınız.
Aylık Hizmet Bedeli 69 TL (KDV DAHİL) Aktivasyon Ücreti 139 TL (KDV DAHİL)
Fiyatlarımız 2017 yılı için geçerli olup Döviz kur farklarına göre değişiklik gösterebilir.

Tavsiye Veren Kişi
Adı Soyadı / Ünvan
Aylık Rapor
İstiyorum

İstemiyorum

e-posta adresi

Ödeme Yöntemi

Cayma Bildirimi
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmesini imzaladığı tarihten itibaren
ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcıya ulaşması tarihinden
itibaren malı geri almaya tahahhüt ederiz.
Sistem Danışmanı : ad/ Soyad/ İmza

Müşteri : ad/ Soyad/ İmza

İmza Tarihi

İş bu sözleşme 24 ay taahhütlüdür.
Cycles Security Services / Cycles Güvenlik Hizmetleri
Siyah Lilyum Limited Şirketi : Valikonağı Caddesi Polat Apt. No: 169 Daire 6 Nişantaşı / Şişli / İstanbul
0850 450 0 200 www.cyclessecurity.com

Sözleşme No:
Tarih:

/

/

Cycles Güvenlik Sistemi Hizmet Sözleşmesi
Kredi Kartıyla Dönemsel Ödeme Ve Kredi Kartı Bilgilerinin Saklanmasına İlişkin Onay Furmu
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Bireysel Müşteriler (*)
Bu formu kredi kartı sahipleri şahsen doldurup imzalayacaktır.
Kurumsal Müşteriler (**)
Bu formu, kurumsal kredi kartlarının kullanılması durumunda şirket yetkilisi; kurumsal kredi kartlarının kullanılmaması
(bireysel kredi kartının kullanılması) durumunda, kredi kartı kullanılan şahıs imzalayacaktır.
Aşağıda numarası ve/veya sistem numarası ile tarihi ve tarafları yazılı sözleşmeye konu hizmet ile ilgili aktivasyon bedelleri ile dönemsel hizmet
bedelleri de dahil olmak üzere, söz konusu sözleşme kapsamında doğmuş ve/veya doğabilecek tüm borçların tahsili ve/veya söz konusu sözleşmeyle ilgili doğabilecek itiraz, iddia, başvuru şikayet vb. taleplerinin doğruluğu ve haklılığın tespiti için 0850 450 0 200 telefon numarasından Cycles’in
güvenli sesli yanıt sistemi (IVR) ve/veya online@cyclessecurity.com adresinden cycles online işlemler mail adresine gerekli bilgileri gireceğim,
gerektiğinde bilgileri güncelleyeceğim ya da gücellenmesini sağlayacağım, şahsıma ait kredi kartı veya kartlarımın da kullanılmasına ve bu amaçla
kart bilgilerimin ve ilgili kişisel bilgilerimin Cycles Güvenlik Hizmetleri nezlinde saklanmasına izin ve onay veriyorum.
Yukarıdaki beyanıma aykırı olarak Cycles’ın sesli yanıt sistemi ve/veya mail order için gereken bilgilendirmelere, online çekim yapabilecek tüm
altyapı ve/veya ödeme şekillerine BAŞKASININ KREDİ KARTINI GİRMEM HALİNDE tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsima ait olduğunu kabul
ediyorum. İşbu onay formu, aşağıca numarası yazılı ve/veya sistem numarası ile tarihi ve tarafları yazılı sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kredi Kart Bilgileri
K.Kartı Sahibinin Adı Soyadı
Tel
/

Sözleşme No
Sözleşme Tarihi
Security Services / Cycles Güvenlik Hizmetleri
Sözleşme Tarafları Cycles
Siyah Lilyum Reklam ve İletişim Hizmetleri Lmt. Şti.

Kredi Kart Numarası
Son Kullanma Tarihi

Sözleşme Tarafları

/

CCV2

K.Kartı Sahibinin İletişim Bilgileri
Adı Soyadı
Tel
/

Adresi
Tel2

/

Tahsil edilecek tutar aylık 69 TL (kdv dahil) olup, yılda 1 defaya mahsus 139 TL (kdv dahil) aktivasyon ücretinden oluşmaktadır.

(Fiyatlarımız 2017 yılı için geçerli olup Döviz kur farklarına göre değişiklik gösterebilir.)

Ticari İletilerin Gönderilmesine İlişkin Onay Formu;
Cycles Güvenlik Hizmetleri tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, bültenler, reklam pazarlama
araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi vermek ve ve bunları sunmak amacıyla arama, e-mail, sms, mms
vb. tüm yollarla iletişime geçmesine ve Cycles’a vermiş olduğum kişisel verilerimin bu amaçlarla kullanılmasına izin veriyorum.

Sistem Danışmanı :

Müşteri :

Kredi Kartı Sahibi :

Tarih :

Tarih :

Tarih :

İmza :

İmza :

İmza :

Cycles Security Services / Cycles Güvenlik Hizmetleri (Siyah Lilyum Limited Lmt. Şti.) : Valikonağı Caddesi Polat Apt. No: 169 Daire 6 Nişantaşı/ İstanbul 0850 450 0 200 www.cyclessecurity.com
(*) Gerçek kişi tacirler ve esnaflar dahildir.
(**) Dernekler, Ltd.Şti, A.Ş. vb. Şirketler dahildir.
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1)SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bu sözleşmenin okunmasında yorumlanmasında ve uygulanmasında yukarıda detayları verilen kişi ve/veya kuruluşlar kısaca “MÜŞTERİ/KULLANICI; MÜŞTERİ’nin sistemi kullanmak
istediği motosiklet kısaca ARAÇ; Cycles Security Services (Siyal Lilyum Reklam ve İletişim Hizmetleri Lmt. Şti.) ise, kısaca “CYCLE” olarak anılacaktır. MÜŞTERİ’nin tüzel kişi olması
halinde; MÜŞTERİ, işbu sözleşmede ve kanunda düzenlenen ve tüketicilere özel hak ve imkanlara yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.
2)SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşme; yukarıda kimlik bilgileri yer alan MÜŞTERİ’nin kullanmakta olduğu sözleşme ekinde ruhsat bilgileri yer alan ARAÇ’ı için talebi üzerine tasarlanmış ve mülkiyeti
CYCLES’a ait olan elektronik güvenlik sistemlerinin temini, tesisi ve bu sistemlerin telefon hatları ile CYCLES operasyon merkezine bağlantısının yapılması, operasyon merkezine gelen
sinyallerin 24 saat izlenmesi, gerektiği takdirde ilgili mercilere, ayrıca MÜŞTERİ ile MÜŞTERİ’nin belirleyeceği kişi ve kuruluşlara haber verilmesi ile bu hizmetler karşılığı doğan hizmet
bedeli ile ilgili usul ve esasları, MÜŞTERİ ve CYCLES’ın yükümlülükleri ve sorumluluklarını içerir.
3)CYCLES VE CYCLES OPERASYON MERKEZİ HİZMETLERİNİN TANIMI
3.1 CYCLES, MÜŞTERİ’nin kullandığı ARAÇ’ta yapmış olduğu keşif ve projelendirme sonucu MÜŞTERİ tarafından onaylanıp, isteğine uygun olduğu teyit edilen güvenlik sistemi
kapsamında belirtilen hizmetleri aktivasyon tarihi itibariyle sağlamaya başlayacak; sistem ise MÜŞTERİ’nin ARAÇ’ına kurulum ile birlikte MÜŞTERİ’ye teslim edilmiş olacaktır.
3.2 CYCLES ekli montaj formunda belirtilen güvenlik sistemlerinin çalışması ve hizmetin verilebilmesi için gerekli olan ürünlerin montajı, programlama, devreye alma ve test
çalışmalarını kendisi veya yetkilendirdiği kişi veya kuruluşlar aracılığıyla MÜŞTERİ ile belirlenecek zamanda gerçekleştirir.
3.3 CYCLES, tam, eksiksiz ve çalışır vaziyette MÜŞTERİ’ye teslim ettiği elektronik güvenlik sisteminin devreye alınmasından ve MÜŞTERİ tarafından kullanmaya başlanmasından
itibaren bakım, onarım ve benzeri hizmetlerin MÜŞTERİ’ye sunulmasından sorumludur. Tüm ürünler abonelik hizmet süresi boyunca CYCLES’ın servis garantisi altındadır. MÜŞTERİ’nin
kusurundan kaynaklı durumlarda servis/ürün bedeli MÜŞTERİ’den talep edilecektir.
3.4 CYCLES, MÜŞTERİ’nin güvenlik sisteminden gelen sinyalleri 365 gün 24 saat boyunca izler. Müdahale yapılması gereken sinyaller için öncelikle MÜŞTERİ’nin CYCLES Operasyon
Merkezi hizmet formunda belirttiği telefon numarası üzerinden MÜŞTERİ’ye ulaşır. İki dakika içerisinde MÜŞTERİ’ye ulaşılamazsa, hizmet formunda belirlediği kişilere ve/veya ilgili
mercilere haber verir. Olası bir yaralanma durumunda hastaneye sevki yapılacaksa tedavi altına alınıncaya kadar Operasyon Merkezi personeli tarafından telefonla takibi yapılır.
MÜŞTERİ’nin Hizmet formunda belirttiği sağlık bilgileri ilgili sağlık personellerine aktarılır. MÜŞTERİ’nin hangi hastanede tedavi altına alındığı bilgisi MÜŞTERİ’nin belirlediği kişilere
bildirilir.
4) MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 MÜŞTERİ, CYCLES’ın bakım, ve onarım destek vb. hizmetlerini sağlıklı verebilmesini sağlayacak ve tüm kolaylıkları gösterecektir.
4.2 MÜŞTERİ, CYCLES tarafından tesis edilen tam ve eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim aldığı her türlü sistem ve ekipmanın başlangıç aşamasında sağlanan sağlıklı çalışma ortamını
korumakla yükümlüdür. Elektronik güvenlik sisteminden kaynaklanmayan arıza ve problemlerden (şebeke arızaları vs.) CYCLES sorumlu değildir.
4.3 MÜŞTERİ, CYCLES’a ait olan elektronik güvenlik sistemi ve ekipmanlarının sökülmesinin, tahribata maruz bırakılmasının, işlevlerinin engellenmesinin, başka bir ARAÇ’a montajının
yapılmasının, CYCLES bilgisi ve onayı olmadan başka kişi ve kuruluşlarca onarılmaya çalışılmasının sonucu ortaya çıkacak zarar ve kaybı CYCLES’a ödeyeceğini ayrıca bu sebeple
uğrayacağı tüm zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
4.4 MÜŞTERİ, ARAÇ’ına tesis edilmiş olan elektronik güvenlik sisteminin kullanım bilgileri (telefon numaraları vs.) ile ilgili değişiklikleri çağrı merkezi üzerinden sözlü olarak veya
Online işlem merkezi üzerinden CYCLES Operasyon Merkezi’ne bildirecektir. CYCLES, MÜŞTERİ’nin güncellenmemiş bilgileri nedeniyle ve bundan doğabilecek sonuçlar bakımından
sorumlu tutulamaz.
4.5 MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan veya Cycle Operasyon Merkezi’ne yazılı olarak beyan edilen fatura adresi aynı zamanda tebligat adresi olup, adres değişiklikleri bu adrese
yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.
4.6 MÜŞTERİ, Güvenlik sistemlerine ait tüm fikri hakların ve kurulan cihaz, malzeme ve ekipmanın mülkiyetinin tek sahibinin CYCLES olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, CYCLES tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, sözleşme konusu CYCLES hizmet ve ürünlerini kopyalama veya satma yahut başka bir ARAÇ’a taşıma hakkına sahip
değildir.
5) YÜKÜMLÜLÜK DIŞI DURUMLAR
5.1 CYCLES herhangi bir kuruluşun tavsiyeleri, talimatları veya MÜŞTERİ’nin aldığı kararlarla ilave tesis ve cihazların konulması veya sistemin değiştirilmesi ile yükümlü tutulamaz.
5.2. Sözleşmenin ne sebeple veya hangi taraf tarafından olursa olsun sonlandırılmasından sonra, cihazın sökülmesi sırasında, sistemin monte edildikleri safhalarda oluşabilecek hiçbir
değişiklik, estetik bozukluk ve farklılıktan CYCLES sorumlu tutulamaz.
5.3. Bu sözleşme, hırsızlık, ARAÇ arızası, gibi olaylara karşı sigorta hükmünde değildir. CYCLES Operasyon Merkezi’nin sağladığı izleme hizmetine rağmen meydana gelebilecek
hırsızlık, soygun, elektronik güvenlik sisteminden kaynaklanmayan arıza ve problemlerden ve benzeri olaylardan CYCLES sorumlu tutulamaz.
5.4. CYCLES, akü ve ARAÇ’a ilişkin arızalar ya da dışarıdan MÜŞTERİ veya sair 3üncü kişilerin herhangi bir müdahalesi ile data hattının çalışmaz hale getirilmesi gibi nedenlerden
dolayı veya yangın, deprem, su baskını vb. mücbir sebeplerden dolayı CYCLES’in işleyişini engelleyecek durumlarda bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ve hizmet vermemekten sorumlu tutulamaz. Elektronik ekipmandaki akü ve pillerin kullanım sürelerinin dolması ve bitmesi durumunda, akü ve pillerin yenileme bedelleri
CYCLES’a aittir değildir.
5.5. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi ve/veya güvenlik sistemini aktivasyon işlemlerini yapmadığı yahut sorumluluğu kapsamında gereğini yerine
geritmemesi nedeniyle meydana gelecek dolaylı ya da dolaysız zararlardan CYCLES’i sorumlu tutamaz ve CYCLES’in herhangi bir yükümlülüğü kalmadığını kabul ve beyan eder.
5.6. CYCLES’in, ilk keşifte veya daha sonra montajla ilgili ARAÇ’ta cihazın sağlıklı çalışmasını engelleyecek bir durum tespit etmesi halinde, bu hususlara ilişkin fiyat değişimi de
içerebilecek şekilde sisteme ek yapılmasını, MÜŞTERİ’ye tavsiye etmesine rağmen MÜŞTERİ’nin tamamen kendi takdirinde olmak üzere reddetmesi durumunda, tarafların karşılıklı
anlaşarak sistemin nihai haline karar verdikleri kabul edilmiş olup, CYCLES’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
5.7. MÜŞTERİ CYCLES’in teknik servisi dışında, güvenlik sistemine kendisi, herhangi bir kişi veya kuruluşa müdahale ettirir ise veya sisteme zarar verilir ise, bu tarih itibariyle,
CYCLES’in 5.8’inci maddede belirtilen hakları saklı olmak üzere, CYCLES’in tüm yükümlülük, taahhüt ve garantisi sona erer; CYCLES, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, cihaz ya
da güncel satış fiyat listesindeki bedel karşılığında muadil bir cihaz ile değiştirir. CYCLES cihaz bedelini ve bu durumda oluşacak servis bedelini MÜŞTERİ’den tahsil eder.
5.8. MÜŞTERİ, başta sözleşmenin 4.3 ve 4.5’inci maddesinde belirtilen ve ayrıca MÜŞTERİ’nin ödemeye ilişkin yükümlülükleri olmak üzere, bu sözleşmede yer alan taahhüt ve
edimlerine aykırı hareket ederse, CYCLES; bu sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerinden arınır ve ilgili hizmetleri, hiçbir uyarı yapmak zorunda olmaksızın ve tamamen kendi
takdirinde olmak üzere, derhal ve tek taraflı olarak sağlamayı durdurur; CYCLES Operasyon Merkezi’ne gelebilecek muhtelif sinyallerle ilgili bir girişimde bulunmaz ve doğabilecek
zararlardan sorumlu olmadığı gibi, zararı oluşursa tazminat hakkına kavuşur. CYCLES’in iş bu hükme ilaveten 8.1’inci maddede belirtilen hakkı saklıdır.

Cycles Danışmanı İmza :
Tarih :

Müşteri İmza/Kaşe :
Tarih :
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6) HİZMET SUNUMU, BEDELLENDİRİLMESİ VE ÖDEME
6.1. CYCLES, vermeyi taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmek için MÜŞTERİ’nin ARAÇ’ına göre sözleşmenin başında açıkça belirlenmiş, aktivasyon ve bağlantı bedeli olan 139 Türk Lirası
(TL) ve 69 Türk Lirası (TL) avans mahiyetinde, MÜŞTERİ’nin ödeme şekline uygun şekilde tahsil eder. Cayma süresi içerisinde MÜŞTERİ tarafından iş bu, sözleşmeden cayılması halinde
mezkur avans MÜŞTERİ’ye iade edilmez. Cayma süresi içerisinde olsa bile herhangi bir sebeple sözleşmenin sona ermesi halinde MÜŞTERİ bu bedelin iadesini talep edemez.
6.2. CYCLES, belirtilen hizmetler karşığında, MÜŞTERİ’ye Hizmet Formu’nda belirtilen aylık bedel karşılığında her ay “Aylık Hizmet Bedeli” faturası keser. MÜŞTERİ’nin abone olduğu
paket içeriği bedeli, Türk Lirası (TL) cinsinden vergilerle birlikte MÜŞTERİ’ye fatura edilir.
6.3. CYCLES, sözleşmenin cayma süresi geçtikten sonraki 12 (on iki ) aylık süresi içinde veya temdit (yenilenme) süresinde, sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde,
güvenlik sisteminin ilgili ARAÇ’tan sökümü hizmeti karşılığında, vergilerle birlikte, MÜŞTERİ’ye 280 Türk Lirası ( TL ) “söküm bedeli” faturası keser. MÜŞTERİ, sözleşmenin temdit(yenilenme) süresi içinde herhangi bir zamanda 4 (dört) ay öncesinden sözleşmeyi sona erdireceğini ve söküm talebini bildirmek kaydı ile, işbu bedeli ödemekten imtina edebilir.
6.4. CYCLES, işbu sözleşmeyi ya da sözleşmeden kaynaklanan borç, yükümlülük, hak veya alacaklarını, kısmen ya da tamamen üçüncü kişilere devir ve / veya temlik edebilir.
6.5.CYCLES, fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6.6. Bu sözleşmenin nüshalarından doğan damga vergisi bedeli toplamı, MÜŞTERİ’nin abonelik bedeli faturasına ilave edilir ve bu tutar MÜŞTERİ’den tahsil edilerek CYCLES tarafından
vergi dairesine yatırılır.
6.7. Geciken ödemelerde aylık %10 gecikme faizi uygulanır.
6.8. MÜŞTERİ, işbu sözleşme uyarınca CYCLES tarafından düzenlenen tüm fatura bedellerini, vergiler dahil Türk Lirası (TL) olarak, kredi kartından veya havale yoluyla yahut otomatik
ödeme talimatı ile CYCLES’a öder veya ödenmesini sağlar. MÜŞTERİ, kredi kartı ile ödeme yapmak istemesi halinde; kendi ya da üçüncü kişinin kredi kartı (ilgili üçüncü kişinin rızası
dahilinde) kullanılacaksa, kendisinin ya da üçüncü kişinin kredi kartı bilgilerini abonelik başlangıcında Sözleşme Numarası ile 0850 450 0 200, telefon numaralarından ve işbu
sözleşme süresi boyunca ise CYCLES Müşteri Numarası ile 0850 450 0 200 telefon numaralarından veya CYCLES Online İşlem Merkezi üzerinden iletir veya bu bilgilerin iletilmesini
sağlar. MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin akdedilmesi verilen referans kodunu sözleşme üzerine yazar.
6.9. MÜŞTERİ, sisteme girilecek, kendisine ya da üçüncü kişilere ait kredi kartı bilgilerinin geçerli bir kredi kartına ait olduğunu; işbu Sözleşme için bu bilgilerin kullanılmasının ve
saklanmasının kendisinin ve /veya kredi kartı sahibi üçüncü kişinin rızası dahilinde olduğunu ve hukuka aykırı olmadığını; aksi halde tüm cezai ve hukuki sorumluluğu üstlendiğini
kabul ve taahhüt eder.
7) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SÜRE DOLMADAN HAKSIZ FESİH
7.1. işbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 12 (on iki) ay süre ile yürürlükte kalır. Taraflardan biri sürenin bitiminden önce sözleşmeyi yenilemeyeceğini ihbar
etmediği takdirde sözleşme aynı koşullarda yenilenmiş (uzatılmış) sayılır. Ancak sözleşmenin temdit ( yenilenme) süresinde; 7.2 nci maddede belirtilen bedel MÜŞTERİ’den talep
edilmez.
7.2. MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi cayma süresi geçtikten sonraki 12 (on iki) aylık süresi içinde herhangi bir zamanda feshetmesi halinde; CYCLES, başta 6.3 üncü maddede belirtilen olmak
üzere bu sözleşmede yazılı sair zarar kalemler ile tazminat talepleri haricinde, cihaz ekipman ve malzeme bedelini MÜŞTERİ’ye faturalamış olmasına bakılmaksızın, CYCLES tarafından
sözleşme süresi göz önünde bulundurularak yapılan yatırımın yol açtığı zarara mahsuben; İptal bedelleri tutarı olan 580 Türk Lirası (TL) olarak vergilerle birlikte MÜŞTERİ’ye fatura
eder. CYCLES, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetin MÜŞTERİ tarafından en az 12 (on iki) ay süre ile alınacağı inancı ve beklentisi içerisinde sözleşmeyi akdetmiş olup; bu doğrultuda
güvenlik sisteminin Cihaz ve diğer yatırımları için MÜŞTERİ’den herhangi bir bedel almamıştır. MÜŞTERİ ve CYCLES, belirtilen şekilde feshin belirtilen miktarda zarara yol açacağını
peşinen kabul ederler. İşbu bedel, sözleşmenin temdit ( yenilenme) süresinde talep edilmez.
8) HİZMET SONLANDIRILMASI VE FESİH
8.1. MÜŞTERİ’nin hizmet bedelini zamanında ve tam olarak ödemede temerrüde düşmesi halinde ve / veya bu sözleşmede yer alan diğer taahhüt ve edimlerine aykırı hareket etmesi
halinde; CYCLES, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, 5.8 inci maddede belirtilen haklarına ilaveten, işbu sözleşmeyi haklı sebeple feshedebilir ve 7.2 nci maddede belirtilen montaj
hizmet ve cihaz bedellerini MÜŞTERİ’ye fatura eder. CYCLES’in sözleşmeyi feshedene dek doğan hizmet bedellerini MÜŞTERİ’den tahsil etme hakkı saklıdır.
8.2. MÜŞTERİ’nin CYCLES’e haber vermeksizin sistemi ARAÇ’ından sökerek hizmeti engellemesi ve /veya 1 (bir) aydan uzun süre boyunca CYCLES’a vermiş olduğu iletişim bilgilerinden
kendisine ulaşılmaması hallerinde; CYCLES, sözleşmeyi fesh edebilir ve 7.2 nci maddede belirtilen montaj ve cihaz bedellerini MÜŞTERİ’ye fatura eder. CYCLES’in sözleşmeyi feshedene
dek doğan hizmet bedellerini MÜŞTERİ’den tahsil etme hakkı saklıdır.
8.3. sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, MÜŞTERİ, 6.3 ncü maddede belirtilen 280 Türk Lirası (TL) tutarında söküm bedelini CYCLES’ a öder ve ayrıca CYCLES’a tüm
sistemlerini sökmesi için gerekli ortam ile zamanı sağlar. Bu süre her halükarda 7 (yedi) günü aşamaz. MÜŞTERİ’nin, söküm için gereken ortam ve zamanı 7 (yedi) iş günü içinde
CYCLES’a sağlamaması halinde; CYCLES, güvenlik sistemine dahil tüm cihaz, ekipman ve malzeme bedelini, fatura düzenlenme tarihindeki cari fiyatları üzerinden MÜŞTERİ’ye fatura
eder ve ilaveten; iade süresinin dolduğu tarihten fiili iade tarihine kadar yahut ilgili cihaz, ekipman ve malzeme bedelinin kendisine faturalanmasına dek haksız geçirilen beher gün için
10 Türk Lirası (TL) tazminat ödemeyi kabul eder.
9)ANLAŞMAZLIK HALİ VE BİLDİRİMLER
9.1. Taraflar işbu sözleşme nedeniyle temerrüt ve sona erdirme bildirimlerini mutlaka yazılı yapmak zorundadır. Yazılı yapılmayan sözleşmeyi sona erdirme, temerrüt ve sözleşmeye
uygun hareket etme ihtarları muhatabı tarafından dikkate alınmaz. Cayma bildirimi antette yazılı CYCLES ticari merkezine yapılmak zorundadır.
9.2. MÜŞTERİ, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti
satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir. 1nci madde hükmü saklıdır.
9.3. MÜŞTERİ’nin “tüketici” olmadığı hallerde; işbu sözleşmenin tatbik veya tefsirinden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu
taraflar şimdiden kabul ve beyan ederler.
9.4.işbu sözleşme taraflar arasında aşağıda belirtilen tarihte iki nüsha olarak akdedilmiş; her iki taraf da bir asıl nüshayı teslim almışlardır. Taraflar, sözleşmenin eki olarak kabul edilen
Ek-1: Hizmet Formu ve Ek-2: Kredi Kartıyla Dönemsel Ödeme ve Kredi Kartı Bilgilerinin Saklanmasına İlişkin Onay Formu’nun sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.
Tüketici, kendi el yazısı ile Sözleşmenin bir nüshasını elden aldığına ve sözleşmeyi okuyup onayladığına dair ‘’Okudum’’ ibaresini yazmalı ve sözleşme tarihini belirtmelidir.
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