ZOODMALL SELLER AGREEMENT
This Seller Agreement (hereinafter referred to as the
“Agreement”) is entered into on this ..___ day of
………,
2018
between
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(company name, address, registration number, email,
tel, fax, represented by) (hereinafter the “Seller”) and
OrientSwiss SA, 15A rue Caroline 1003 Lausanne /
Switzerland, registration number CHE-383.545.149
and represented by Mr. Mehrzad Michael Khoï,
Chairman and Chief Executive Officer (hereinafter
“OS”), OS being the owner of the e-commerce
platform run under the name of “ZoodMall” (this
platform hereinafter referred to as “ZoodMall”).
OrientSwiss Kazakhstan LLP, a legal entity
organized under the laws of the Republic of
Kazakhstan, BIN 170 140 007 717 and principal place
of business at Office 601, Block 1B, Building 19, AlFarabi Avenue, Almaty, Republic of Kazakhstan,
050059, represented by General Director, Sardor
Mukhamedaliev Shamshotovich, acting on the basis of
the Charter, and (hereinafter rederred to as “OSKZ”),
OrientSwiss Lebanon Sarl, Badaro 4916 Building, 5ft
Floor, P.O Box 50-110, Beirut, Lebanon registration
number 1023783 and represented by Mr Bachir ABI
KHALIL, General Manager (hereinafter “OSL”).

ZOODMALL SATICI SÖZLEŞMESİ

Bu satıcı sözleşmesi (işbu yazıda kısaca “Sözleşme”
olarak geçecektir) ……., 2018 yılının …___ günü,
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(şirket adı, adres, sicil numarası, email, tel, fax, temsil
eden kişi) (işbu yazıda kısaca “Satıcı”) ve OrientSwiss
SA, 15A rue Caroline 1003 Lausanne / Switzerland,
CHE-383.545.149 sicil numaralı ve “ZoodMall” ismiyle
faaliyet gösteren e-ticaret platformunun (işbu
sözleşmede kısaca “ZoodMall”) sahibi olan ve temsil
eden ve Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO ünvanlarına
sahip
(işbu yazıda “OS” olarak geçecektir) Bay
Mehrzad Michael Khoï tarafları arasında imzalanmıştır.
OrientSwiss Kazakistan LLP, Kazakistan Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel bir kişidir BIN 170
140 007 717 ve adresi Office 601, Block 1B, Building
19, Al-Farabi Avenue, Almaty, Republic of Kazakhstan,
050059 olmakla birlikte Genel Direktör Sardor
Mukhamedaliev Shamshotovich tarafından temsil edilir
ve Firma adına ve (bundan sonra “OSKZ” olarak
anılacaktır), OrientSwiss Lebanon Sarl, Badaro 4916
Building, 5ft Floor, P.O Box 50-110, Beirut, Lebanon
kayıt numarası 1023783 ve Bay Bachir ABI KHALIL,
Genel Müdür ( bundan sonra “OSL” olarak anılacaktır).

Bu Sözleşme, ZoodMall tarafından sağlanan hizmet ve
The Agreement shall put forward the terms and
teknolojileri kullandığı süre boyunca Satıcının bütün
conditions that shall govern all the online activities
çevirim içi aktivitelerini yönlendirecek ilgili hüküm ve
carried out by the Seller while using the services and
koşulları ortaya koymaktadır.
technology provided by ZoodMall for the term of their
association.
“Seller” and “OS” shall hereinafter be individually
referred to as “Party” and collectively as “Parties”.

İşbu yazıda“Satıcı” ve “OS” ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte
“Taraflar” olarak geçecektir.

WHEREAS:

BURADA:

A.OS has its skilled expertise and knowledge in the A.OS, sahip olduğu mobil uygulama ve URL üzerindeki
field of providing an E - commerce platform services to kategoriler arasından çeşitli ürün ve hizmetlerin
enable retailing of various products and services to tüketicilere perakende edilmesine imkan veren E-ticaret

consumers across several categories under its owned
URL and mobile application.

platform hizmetleri sağlama alanındaki uzmanlık ve
bilgisine sahiptir.

B. OS has introduced its skills and expertise in the field
of e-commerce to Seller and Seller has agreed to engage
the Services of E – Commerce under the terms and
conditions mentioned in this agreement (the
“Agreement”).

B. OS e-ticaret alanında sahip olduğu yetenek ve
uzmanlığı Satıcıya sunmuş ve Satıcı da bu sözleşmede
(“Sözleşme”) belirtilen hüküm ve koşullara uygun
şekilde E – Ticaret Hizmetleri’ni kullanmayı kabul
etmiştir.

C. Seller hereby appoints OS for the purposes of
providing an E- Commerce Platform to Seller and OS
hereby accepts such appointment for providing such
services during the Term (as defined hereinafter) of this
Agreement.

C. Satıcı işbu sözleşmede OS’u Satıcı’ya E – Ticaret
Hizmetleri sağlama amacıyla atamış ve OS da bu
hizmetleri sunmak için yapılan bu atamayı Sözleşme
Süresince (aşağıda belirtildiği gibi) kabul etmiştir.

D. ZoodMall Privacy Policy, ZoodMall Terms of Use,
ZoodMall Returns Policy, and ZoodMall Terms of Sale
and
policies
posted
on
its
Websiteat:https://www.zoodel.com/en/termsconditions
(collectively, the “Terms and Policies”) are incorporated
herein by reference and form an integral part of this
Agreement. In the event of conflict of the terms of any
documents, the term which is more stringent on the
Seller shall prevail but only to the extent of such
conflict.

D.
Web
sitesindeki
şu
adreste:
https://www.zoodel.com/en/termsconditions (bir araya
toplanmış olarak, “Koşullar ve Politikalar”) bulunan
ZoodMall Gizlilik Politikası, ZoodMall Kullanım
Koşulları, ZoodMall İade Politikası ve ZoodMall Satış
Koşulları ve politikaları işbu yazıya referans olarak dahil
edilmiştir ve bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını
oluşturmaktadır.

NOW THEREFORE in consideration of the
foregoing and the mutual covenants and promises
contained herein and other good and valuable
consideration the receipt and adequacy of which is
hereby acknowledged, the Parties intending to be
bound legally, agree as follows:

DOLAYISI İLE, yukarıdaki hususlar muvacehesinde
ve yeterliliği ve de alınmış olduğu burada ikrar
edilen diğer uygun ve geçerli bedeller karşılığında
yasal olarak bağlanmak isteyen Taraflar aşağıdaki
gibi anlaşmıştır:

1. DEFINITIONS:

1. TANIMLAR:

1.1 “Seller”: Person or any entity who desires to
establish an online store for selling products or
services using the space provided by OS on
ZoodMall, by accepting this Agreement’s terms
and condition.
1.2 “Seller Materials”: means all Intellectual
Property Rights, content, information, data,
materials, and other items (excluding technology)
provided or made available by Seller or its
affiliates to OS or its affiliates.
1.3 “Order” means an order for a Seller Product
initiated through the Website pursuant to this
agreement.
1.4 "Catalogue Data" means any and all the
catalogue data or information including but not
limited to price, image, etc. in the format mutually

1.1 “Satıcı”: ZoodMall'da OS tarafından sağlanan alanı
kullanarak, bu Sözleşmenin şart ve koşullarını kabul
ederek ürün ya da hizmet satmak için çevrimiçi bir
mağaza kurmak isteyen kişi ya da kuruluş.
1.2 “Satıcı Materyalleri”: Satıcı ya da bağlı kuruluşları
tarafından OS'ye veya bağlı kuruluşlarına sağlanan
veya sunulan tüm diğer Fikri Mülkiyet Hakları,
içerik, bilgi, veri, materyal ve diğer öğeler (teknoloji
hariç) anlamına gelir.
1.3 “Sipariş”:
Bu anlaşma uyarınca Web Sitesi
üzerinden başlatılan herhangi bir Satıcı Ürünü için
verilen bir sipariş anlamına gelir.
1.4 "Katalog Verileri", Satıcılar tarafından ZoodMall'a
sağlanan Ürünlerle ilgili olarak Taraflarca karşılıklı
olarak kabul edilen formattaki fiyat, resimler, vb.

agreed by the Parties in relation to the Products,
provided by Seller to ZoodMall.
1.5 “Catalogue Management”: means management
of the content on the Website which is primarily
done using tools like the ZoodMall Back Office
Tool (a module that has been developed to upload /
manage product information on the Website). The
Catalogue Data is uploaded using this tool and any
subsequent product or content uploads or
modifications are managed using this tool as well.
1.6 “Customer” or “Buyer” means any individual,
group of individuals, firm, company or any other
entity placing an Order for the Products on
ZoodMall.
1.7 “E-Commerce Engine”: means the Back End
comprising a set of seamlessly integrated
applications that manage the operations and the
various business work flows, including Catalogue
Management, Product and Price Updates, Vendor
and Delivery Partner Management, Order
Processing and Vendor fulfilment.
1.8 “Encryption”: Encryption means the 3-D secure
protocol provided by Visa/ MasterCard to enhance
the security of internet payments which shall be
implemented and it does not collect or store
customers credit card details. The 3D secure
implementation redirects the customer to the
Website of the card issuing bank where in the card
details are entered and the transactions authorized.
The authentication is based on a domain model –
Acquirer Domain (the Commerce), the issuer
Domain (the bank issuer often credit card) and
finally the Interoperability Domain (Worldwide
Credit Card and support).
1.9 "Intellectual Property Right" means any and all
trademark, patent rights, industrial design rights,
copyrights, mask work rights, confidential
information rights, trade secret or know-how
rights, all rights of whatsoever nature in computer
software and data, and any other intangible rights
or privileges of a nature similar to any of the
foregoing, in every case in any part of the world
and whether or not registered. Intellectual Property
Rights shall also include all rights in any
applications and granted registrations for any of
the foregoing rights.
1.10 “Online Promotions”: means promotions relating
to show-casing the Products on the home page and
store page of the Website.
1.11 “Payment Gateway Engine”: means integration

bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm
katalog verilerini veya bilgilerini ifade eder.
1.5 "Katalog Yönetimi": Web sitesinin, öncelikle
ZoodMall Back Office Tool (Web sitesine ürün
bilgisini yüklemek / yönetmek için geliştirilen bir
modül) aracılığıyla yapılan içerik yönetimi anlamına
gelir. Katalog Verileri bu modül kullanılarak
yüklenir ve sonraki ürün veya içerik yüklemeleri
veya değişiklikleri de bu araç kullanılarak yönetilir.
1.6 "Müşteri" veya “Alıcı”, ZoodMall'dan Ürün
Sipariş eden herhangi bir kişi, kişiler, firma, şirket
veya başka herhangi bir varlık anlamına gelir.
1.7 "E-Ticaret Motoru": Katalog Yönetimi, Ürün ve
Fiyat Güncellemeleri, Satıcı ve Teslimat Ortağı
Yönetimi, Sipariş İşlemleri ve Satıcıların yerine
getirmesi gereken işlemleri içeren ve çeşitli iş
akışlarını yöneten sorunsuz bir şekilde entegre
edilmiş bir dizi uygulama içeren Back End
uygulama anlamına gelir.
1.8 "Şifreleme": Şifreleme, gerçekleştirilecek internet
ödemelerinin güvenliğini arttırmak için Visa /
MasterCard tarafından sağlanan ve müşterilerin
kredi kartı bilgilerini kaydetmeyen veya saklamayan
3D güvenli protokol anlamına gelir. 3D güvenli
uygulama, müşteriyi, kart ayrıntılarının girildiği ve
işlemlerin
yetkilendirildiği kartı düzenleyen
bankanın Web sitesine yönlendirir. Kimlik
doğrulama, bir alan adı modeli - Acquirer Domain
(Ticaret), düzenleyici Domain (banka kredi kartı
düzenleyici) ve son olarak İşbirliktelik Domain
(Dünya Çapında Kredi Kartı ve desteği) temel alır.
1.9 "Fikri Mülkiyet Hakkı", dünyanın herhangi bir
yerinde ve kayıtlı olup olmamasına bakılmaksızın
her türlü marka, patent hakkı, endüstriyel tasarım
hakları, telif hakları, entegre devre şablon hakları,
gizli bilgi hakları, ticari sır veya deneyim hakları,
bilgisayar yazılım ve veri ile ilgili doğası her ne
olursa olsun tüm haklar, yukarıda sayılanlardan
herhangi birine benzer nitelikte diğer maddi
olmayan hak ve imtiyazlar anlamına gelir. Fikri
Mülkiyet Hakları ayrıca, herhangi bir başvurudaki
tüm hakları ve yukarıda belirtilen hakların herhangi
birine ilişkin tescilli kayıtları da kapsar.
1.10 "Online Promosyonlar": Ürünlerin ana sayfada
ve Web sitesinin mağaza sayfasında gösterimiyle
ilgili promosyonları ifade eder.
1.11 "Ödeme Geçidi Motoru": Kredi Kartları, Banka

of various gateways and payment options both
Internal and External like Credit Cards, Debit Cards,
Net banking, Pay by Cheque, Cash on delivery,
Mobile Wallets.
1.12 “Payment Fee” means the gateway fee and the
transfer fee perceived for the international settlement
of the sales of the Product(s).
1.13 “Price” means the set Product rate in EURO
defined by Seller, excluding taxes, tariffs and any
other applied costs.
1.14 “Published Price”: Published Price on ZoodMall
website in local Currency of the buyer market with
applicable import duties (if any) and tax (if any) in
accordance with regulation of respective country.
1.15 “Products” means the products of Seller uploaded
on ZoodMall and such other products that may be
uploaded to ZoodMall from time to time for
distribution/sales under this Agreement.
1.16 “Service Charge” or “Transaction Fee” means
the fee per transaction charged by ZoodMall to the
Seller at the rates agreed to between the Parties, upon
the sale of product on online store. (i.e. fee per
transaction charge for Seller Product sold through
ZoodMall or any of its affiliate website).
1.17 “Software Platform”: means the technology
solution on the URL which have been built using the
best technology platforms available in open source.
The solution is truly robust, scalable and capable of
handling 1000s of simultaneous transactions and can
seamlessly integrate with most vendor partners,
courier partners and Payment Gateways Engines.
The solution can be categorized into three parts- the
front end (customer facing) and the back end (vendor
facing) and the business – analytics.
1.18 “Shipping
Charges”
means
the
logistics/courier/postal
charges
incurred
for
delivering the product(s) from the Seller to the
customer.
1.19 Uniform Resource Locator (“URL”) means: in
computing, a Uniform Resource Locator (URL) is a
Uniform Resource Identifier (URI) that specifies
where an identified resource is available and the
mechanism for retrieving it. In popular usage and in
many technical documents and verbal discussions it
is often incorrectly used as synonym for URL. The
best-known example of a URL is the "address" of a
web page on the World Wide Web.
1.20 "Website" or “ZoodMall”: means the website
and mobile application of ZoodMall or any of its
Affiliate website which are powered by OrientSwiss

Kartları, Net bankacılık, Çekle Ödeme, Teslimatta
Nakit ödeme, Mobil Cüzdan gibi İç ve Dış çeşitli
ödeme geçitlerinin ve seçeneklerinin entegrasyonu
anlamına gelir.
1.12 "Ödeme Ücreti", Ürün(ler)in satışlarından gelen
paranın uluslararası tasfiyesi için geçiş ücreti ve
aktarma ücreti anlamına gelir.
1.13 "Fiyat", vergiler, tarifeler ve uygulanan diğer
masraflar hariç olmak üzere, Satıcı tarafından
tanımlanan ürün fiyatını EURO olarak belirtir.
1.14 “Yayınlanmış Fiyat”: Alıcı pazarının Para
Biriminde , ilgili ülkenin kurallarıyla uyumlu olarak
ZoodMall web sitesi üzerinde uygulanabilir gümrük
vergileri (eğer varsa) ve diğer vergiler (eğer varsa)
eklenmiş olarak Yayınlamış Fiyat'tır.
1.15 "Ürünler", ZoodMall'a yüklenen Satıcı ürünlerini
ve bu Sözleşme kapsamında dağıtım/satış için
zaman zaman ZoodMall'a yüklenebilecek diğer
ürünleri ifade eder.
1.16 "Hizmet bedeli" veya “İşlem Ücreti”, ZoodMall
tarafından satıcının çevrimiçi mağazadaki ürünün
satışı üzerine Taraflar arasında anlaşmaya varılan
ücretten işlem başına aldığı ücret anlamına gelir.
(yani, ZoodMall veya bağlı web sitesinden satılan
herhangi bir Satıcı Ürünü için işlem başına ücret).
1.17 "Yazılım Platformu": Açık kaynakta bulunan en
iyi teknoloji platformlarını kullanarak inşa edilmiş
URL teknoloji çözümü anlamına gelir. Çözüm
gerçekten sağlam, ölçeklenebilir ve binlerce
eşzamanlı işlemi gerçekleştirebilme özelliğine
sahiptir ve çoğu satıcı iş ortağı, kurye ortağı ve
Ödeme Geçit Motorları ile kesintisiz bir şekilde
entegre olabilir. Çözüm, front end (müşterinin
gördüğü) ve back end (satıcının gördüğü) ve ticaret
analitikleri olmak üzere üç kısma ayrılabilir.
1.18 "Nakliye Ücretleri", ürünü(ler)i Satıcıdan
müşteriye teslim etmek için meydana çıkan lojistik /
kurye / posta ücretleri anlamına gelir.
1.19 Uniform Resource Locator ("URL"): Bir
Uniform Resource Locator(URL), bilgi işlemde,
tanımlanmış bir kaynağın nerede bulunabileceğini
ve onu almak için kullanılan düzeneği belirten
Uniform Resource Identifier (URI) anlamına gelir.
Popüler kullanımda ve birçok teknik belgede ve
sözlü tartışmalarda, yanlışlıkla URL eşanlamlısı
olarak kullanılır. URL'nin en bilinen örneği World
Wide Web'deki bir web sayfasının "adresi" dir.
1.20 "Web Sitesi" veya "ZoodMall": OrientSwiss
tarafından kurulmuş ve yönetilen, Ürünlerin satışı ve
sergisi için kullanılan Zoodmall web sitesi ve mobil

from time to time for display and sale of the
Products.

uygulaması veya Bağlı bir başka web sitesi anlamına
gelir.

2. SCOPE OF SERVICE: OS is engaged in the
business of online shopping portal for sale and
distribution of various products under various
categories to the public at large through its Website
and mobile application. OS will provide a panel to
Seller through which Seller will upload, create its
Catalogue Data for sale and distribution of its products
through ZoodMall, monitor and update Order
information received in its panel.

2. HİZMET KAPSAMI: OS, Web sitesi ve mobil
uygulama vasıtasıyla çeşitli kategorilerde çeşitli
ürünlerin halka büyük miktarlarda satışı ve dağıtımı için
çevrimiçi alışveriş portalı işiyle uğraşmaktadır. OS,
Satıcının ürünlerinin satış ve dağıtımı için Katalog
Verilerini yükleyeceği Satıcıya bir panel sunacak,
ürünlerinin satış ve dağıtımı için Katalog Verilerini
ZoodMall aracılığıyla oluşturacak, panelinde alınan
Sipariş bilgilerini izleyecek ve güncelleyecektir.

3. ROLES AND RESPONSIBILITY OF OS:

3. OS’nin GÖREV VE SORUMLULUKLARI

3.1 OS shall bring in its technology through website,
mobile application, Online Promotions, ECommerce Engine and Payment Gateways Engines
integration and customer service for successful
operation of website.
3.2 OS will act as administrator for customer service
for managing the customer service for only such
Products that are sold through ZoodMall. For
avoidance of doubt, Seller is ultimately responsible
for chargeback claims.
3.3 OS will act as administrator for processing
chargeback claims, for any Product of Seller sold
through ZoodMall and its affiliates. For avoidance
of doubt, Seller is ultimately responsible for all
refunds.
3.4 OS shall also act as administrator for processing all
refunds for the Seller’s Products sold through
ZoodMall. For avoidance of doubt, Seller is
ultimately responsible for all refunds.
3.5 The Software Platform, the E-Commerce Engine
and Payment Gateways Engines will remain the
sole property of OS.
3.6 OS shall have the sole right and discretion to
decide about the selection and listing of Products
on its website.
3.7 OS shall not be liable for any manufacturing or
other defect in the product in any circumstances.

3.1 OS, web sitesinin başarıyla işletilmesi için web
sitesi, mobil uygulama, Online Promosyonlar, E-Ticaret
Motoru ve Ödeme Geçidi Motorlarının entegrasyonu ve
müşteri hizmetleri vasıtasıyla teknolojisini kullanacaktır.

4.ROLES AND RESPONSIBILITY OF SELLER:

4. SATICININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

3.2 OS, yalnızca ZoodMall aracılığıyla satılan Ürünler
için müşteri hizmetlerini yönetmekten sorumlu olacaktır.
Şüpheye yer bırakmamak adına; Satıcı geri ödeme
taleplerinden tamamen sorumludur.
3.3 OS, ZoodMall ve bağlı şirketleri aracılığıyla satılan
herhangi bir Ürün Satıcısı için geri ödeme taleplerinde
idareci rolüne sahip olacaktır. Şüpheye yer bırakmamak
adına; Satıcı tüm ücret iadelerinden tamamen
sorumludur.
3.4 OS, ZoodMall aracılığıyla satılan Satıcı Ürünlerine
ilişkin tüm iadelerin işleme konmasından da idareci
rolüne sahip olacaktır. Şüpheye yer bırakmamak
adına; Satıcı tüm ücret iadelerinden tamamen
kendisi sorumludur.
3.5 Yazılım Platformu, E-Ticaret Motoru ve Ödeme
Gateways Engines OS'nin tek mülkiyetinde
kalacaktır.
3.6 İşletmenin kendi web sitesinde Ürünlerin seçimi ve
listelenmesi hakkında karar verme tek hakkı ve
takdir yetkisine sahiptir.
3.7 OS, üründeki herhangi bir imalat veya diğer
kusurlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.1 Seller agrees to be Seller of ZoodMall for the sale 4.1 Satıcı, ZoodMall'ın bu Sözleşmenin süresi boyunca
and distribution of its Products through ZoodMall ZoodMall aracılığıyla Ürünlerinin satışı ve dağıtımı için
during the term of this Agreement.
Satıcı olduğunu kabul eder.

4.2 Seller shall be solely responsible to create and
publish and to make live its Products Catalogue
Data for display and sale of its Products through
ZoodMall and Seller will be responsible for
updating / publishing or maintaining such
information and will do so by using the ZoodMall
Panel provided by ZoodMall to Seller. ZoodMall
shall not be liable for any Catalogue Data creation,
updating and management of Seller Products
Catalogue Data. Seller shall accept to apply
European Union standards for its Products,
especially for the size of clothes, garments,
accessories. In case Seller follows a standard
different from European Union standard, Seller
shall disclose its standard of its products prior
publishing and making live its Products Catalogue.
In case the Seller does not respect the European
Union standards and has not disclosed its own
standard prior publishing and making live its
Products Catalogue, the Seller shall be solely
responsible for the return of products and the
Seller shall be responsible to refund the customer
notwithstanding the provision of Article 4.9.d).

4.2 ZoodMall aracılığıyla ürünlerinin sergilenmesi ve
satışı için Ürün Katalog Verilerini oluşturmaktan ve
yayınlamaktan yalnızca Satıcı sorumludur ve Satıcı, bu
bilgileri güncellemek / yayınlamak veya korumakla
sorumludur ve bunları ZoodMall tarafından Satıcıya
sağlanan ZoodMall Paneli'ni kullanarak yapacaktır.
ZoodMall, Katalog Verileri oluşturulması, Satıcı
Ürünleri
Katalog
Verileri
güncellenmesi
ve
yönetilmesinden sorumlu olmayacaktır. Satıcı, ürünleri;
özellikle giysi, kıyafet, aksesuar bedenleri için Avrupa
Birliği standartlarını uygulamayı kabul eder. Satıcının
Avrupa Birliği standardından farklı bir standart izlemesi
durumunda, Satıcı ürünlerini yayınlamadan ve Ürün
Kataloğu'nu yayınlamadan önce ürün standardını
açıklayacaktır. Satıcının Avrupa Birliği standartlarına
uymadığı ve Ürün Kataloğu'nu yayınlamadan önce kendi
standartlarını yayınlamadığı durumlarda, Satıcı, Madde
4.9.d) hükümlerince ürünlerin iadesinden ve müşteriye
ücret iadesinden tek başına sorumludur.

4.3 Pricing of Products: Pricing of the Seller
Products in Euro will be the sole prerogative of
Seller in ZoodMall Back Office Tool provided by
OS and web selling price of the Products (i.e.
Products selling price on ZoodMall) is indicated in
local currency of respective Buyers after
adjustment to exchange rate, tax and import duties
if applicable.

4.3 Ürünlerin Fiyatlandırılması: Satıcının Ürünlerini
OS tarafından sağlanan ZoodMall Back Office Tool'da
Euro üzerinden Fiyatlandırması, bir tek Satıcının
yetkisindedir ve Ürünlerin web satış fiyatı (yani
ürünlerin
ZoodMall'daki
satış
fiyatları)
eğer
uygulanabilir ise kur, vergi, gümrük vergilerinde
yapılacak düzenlemelerden sonra ilgili Alıcıların yerel
para biriminde belirtilir.

4.4 Pricing Updates: Seller shall be solely responsible
for pricing update of its Products (excluding
import taxes, VAT tax, etc.) on ZoodMall Back
Office Tool provided by OS. All the Pricing update
shall be done through panel provided by OS to
Seller and OS shall not be liable in any
circumstances for any pricing update of Seller
Product which is not updated or uploaded by the
Seller in accordance with the terms hereof. Until a
new price update by Seller to their Catalogue Data,
Seller will abide by the earlier price provided.

4.4 Fiyatlandırma Güncellemeleri: Satıcı, OS
tarafından sağlanan ZoodMall Back Office Tool'da,
ürünlerinin fiyatlandırılmasından (ithalat vergileri, KDV
hariç) tek başına sorumludur. Tüm Fiyatlandırma
güncellemesi OS tarafından Satıcı'ya sağlanan panelden
yapılır ve OS, Satıcı tarafından burada belirtilen şartlara
uygun olmayarak güncellenen veya yüklenen Satıcı
Ürünü ile ilgili fiyat güncellemelerinden hiçbir koşulda
sorumlu değildir. Satıcı tarafından Katalog Verilerine
yeni bir fiyat güncellemesi yapılıncaya kadar Satıcı,
daha önce sağlanan fiyata uyacaktır.

4.5 Inventory Updates: Seller shall be solely 4.5
Envanter
Güncellemeleri:
ZoodMall'da
responsible for inventory updates of its Products yayınlanmak
üzere
ürünlerinin
envanter
(including discounts and promotions and güncellemelerinden (indirimler ve promosyonlar ve

information about product discontinuation) for
publishing on ZoodMall. All the Pricing or
inventory update shall be done through panel
provided by OS to Seller and until a new inventory
update is published to ZoodMall, Seller will abide
by the earlier inventory update. OS shall not be
liable in any circumstances for any inventory
update of Seller Products on ZoodMall.
4.6 Fulfilment of Products: During the Term of this
Agreement, Seller will be solely responsible for
Supply of its Products to end customer for
Products sold in connection with Seller transaction
through Website or Seller Products sold through
Seller Catalogue Data on ZoodMall, Seller will
source, pick, pack and dispatch the Products to the
third party logistic company selected by ZoodMall,
and deliver Products to applicable addresses of end
customer. Logistic company used by the Seller
must meet tracking system integration requirement
of OS and OS should give prior permission to use
of logistic company
4.7 Refund Policy: Seller shall fulfil the unrefunded
Order in 72 hours and make sure the Orders arrive
at Export Customs office within 5 calendar days
with valid tracking information and valid export
documents from OS’ approved logistic supplier.

ürünün durdurulması ile ilgili bilgiler dahil) bir tek
Satıcı sorumludur. Tüm fiyatlandırma veya envanter
güncellemeleri, OS tarafından Satıcı'ya sağlanan panel
aracılığıyla yapılacak ve ZoodMall için yeni bir envanter
güncellemesi yayınlanana kadar Satıcı önceki envanter
güncellemesine uyacaktır. OS, ZoodMall'daki Satıcı
Ürünlerinin envanter güncellemesi yapılmamasından
doğan sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.
4.6 Ürünlerin İkmali: Bu Sözleşme Süresince, Web
sitesi üzerinden Satıcı işlemleri aracılığıyla satılan
Ürünler ve ZoodMall'daki Satıcı Katalog Verileri
aracılığıyla
satılan
Ürünlerin
son
kullanıcıya
tedariğinden bir tek Satıcı sorumludur. Satıcı, Ürünleri
tedarik edecek, seçecek, paketleyecek ve ZoodMall
tarafından seçilen üçüncü parti lojistik şirketine
ulaştıracak ve Ürünleri, son kullanıcının geçerli
adreslerine teslim edecektir. Satıcı tarafından kullanılan
Lojistik firmasının OS'nin takip sistemi entegrasyon
gereksinimlerini karşılamalıdır ve OS bu lojistik
firmasının kullanımına önceden izin vermelidir.

4.7 Geri Ödeme Politikası: Satıcı, 72 saat içinde geri
ödenmemiş Siparişini tamamlayacak ve Siparişlerin
OS'nin onayladığı lojistik tedarikçisinden aldığı geçerli
takip bilgileri ile 5 takvim günü içindeİhracat Gümrük
ofisine ulaştığından emin olacaktır.

a) Seller should take 100% refund responsibility if a)Sipariş tamamlama süreci bu kurallara uygun değilse,
the Order’s fulfilment does not comply with this satıcı %100 geri ödeme sorumluluğunu almalıdır.
requirement.
b)Madde 4.7a)nın provizyonuna ek olarak, OS, ,sipariş
b) In addition to the provision of Article 4.7a), OS tamamlanma şekli bu gerekliliklerle uyuşmadığından
shall have the right to apply a penalty of 10% of iptal edilmek durumunda kalırsa, Satıcı'ya Yayınlanmış
Published Price to the Seller in case the order Fiyat üzerinden %10 ceza uygulama hakkını saklı tutar.
fulfilment does not comply with this requirement
and the order has to be cancelled.
4.8 İade Şartları: Satıcı, Ürünler'in teslim tarihinden
4.8 Return Policy: Seller hereby agrees to accept the
itibaren 15 güne kadar ürünlerinin iadesini kabul
return of its Products up to 15 days from the date
etmeyi kabul ve taahhüt eder. Ücret farkı Satıcıdan
of delivery of Products to end customer. The cost
talep edilecek ve ürün fiyatından düşülecektir.
difference will be requested to Seller and deducted
from the product price.
4.9 In case of return:

4.9 İade durumunda:

a) Seller shall provide all necessary information a) Satıcı, ZoodMall aracılığıyla satılan ürünlerin iadesi
for the return of Products that are sold through için gerekli tüm bilgileri sağlayacaktır.
ZoodMall.
b) OS, Ürün ücretini kısmen veya tamamen Satıcı

b) OS, will act as administrator of refund the
partial or entire amount of Products to the customer
from the Seller. In such events, OS shall have the right
to deduct any and all taxes, costs, fee and expenses
incurred by the Buyer from the Seller balance,
including from money to be transferred to the Seller on
new purchases

tarafında
müşteriye
iadesinde
idareci
olarak
davranacaktır. Bu tür olaylarda, OS'nin Alıcı tarafından
yüklenilen tüm vergiler, masraflar, ücretler ve giderleri,
yeni satın alımlarda Satıcıya transfer edilecek paradan da
dahil olmak üzere, Satıcı bakiyesinden mahsup etme
hakkı vardır.

c) In the event that customer, while sending back
the Products, which are subject to fraudulent activity,
damaged or missing parts, wrong product/size/colour
or not described as on app Zoodmall, incurs logistic
charges, then the same will be refunded to customer
and OS shall have the right to recover such charges
from the Seller. OS shall have the right to apply a
penalty to the Seller according to the provision of
article 8.6. Payment fee, Transaction Fee and shipping
fee are not reimbursable.

c) Müşterinin, aldatıcı aktivite, hasarlı veya eksik
parçalar, yanlış ürün/beden/renk veya Zoodmall
uygulamasında açıklandığı gibi olmaması durumları
sebebiyle Ürünlerini geri gönderirken lojistik masraflar
oluşması durumunda aynı masraflar müşteriye iade
edilecek ve OS bu masrafları Satıcı'dan geri alma
hakkına sahip olacaktır. Satıcı, madde 8.6'nın
provizyonuna göre ceza uygulama hakkını saklı
tutar. Ödeme ücreti, İşlem Ücreti ve kargo ücreti geri
ödenebilir değildir.

d) In returns of the products for the reason that
customer changed his mind and no longer wants the
product, the customer will be refunded by OS. The
Seller will not be responsible for the logistic charges
back to the Seller in accordance with the related
articles of the contract between OS and the
buyer/customer.

d. Müşterinin fikrini değiştirmesi ve ürünü istememesi
durumlarında müşteriye para iadesi OS tarafından
yapılacaktır. Satıcı, OS ve alıcı/müşteri arasındaki
sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince Satıcı'ya geri
gönderme ücretlerinden sorumlu olmayacaktır.

4.10 Non Delivery of Product: If any Product is not
delivered by Seller to end-customer then OS will
not be liable for the same. If OS receives any
complaint from end customer regarding non
delivery of Product, then Seller agrees to provide
all necessary details including proof of delivery,
virtual proof of delivery to OS for providing
sufficient reason to prove authenticity of delivery
of such Product.

4.10 Ürünün Teslim Edilmemesi: Satıcı tarafından
herhangi bir Ürün son kullanıcıya teslim edilmezse, OS
bu durumdan sorumlu olmayacaktır. OS, Ürünün
teslimatı konusunda son kullanıcıdan herhangi bir
şikayet alırsa, bu ürünün teslimatının doğruluğunu
kanıtlamak için yeterli kanıtı sunmak adına Satıcı OS'ye
Teslimat fişi, sanal teslimat belgesi de dahil olmak üzere
gerekli tüm bilgileri vermeyi kabul eder.

4.11 Ownership; Risk of Loss: Seller will bear the
4.11 Sahiplik; Zarar Riski: Satıcı, ZoodMall
risk and will be responsible at all times for all loss
aracılığıyla satılan ürünlerin her türlü kaybından ve/veya
of and/or damage of Products which are sold
hasarından sorumludur ve ve bu riski taşır.
through ZoodMall. Seller
4.12 Insurance: Seller shall at all-time be responsible
for insuring the Products and shall take adequate
insurance policies to cover all kinds of risks
involved including third party liabilities. Further
Seller shall be responsible for making timely
payment
of
the
insurance
premiums.

4.12 Sigorta: Satıcı, Ürünlerin sigortalanmasından her
zaman sorumludur ve üçüncü partilerin yükümlülükleri
dahil her türlü riski karşılamak için yeterli sigorta
poliçelerine sahip olmalıdır. Satıcı, sigorta primlerinin
zamanında
ödenmesiyle
yükümlüdür.

4.13 Belirli Vergilerin Ödenmesi: Şüpheye yer
4.13 Payment of Specific Taxes: For avoidance of bırakmamak adına ve burada aksini belirten herhangi bir
doubt and notwithstanding anything to the belgeyi dikkate almaksızın, Satıcı, herhangi bir devlet

contrary herein, Seller will indemnify, reimburse
and hold OS harmless from, for and against any
sales, use, gross receipts, excise, franchise,
business, import, export taxes or other taxes or
fees (including penalties, fines or interest thereon)
imposed by any government or other taxing
authority (collectively, “Specific Taxes”) to the
extent such taxes or fees are: (a) assessed on
ZoodMall as a result of inventory, packaging, gift
wrap and other Seller’s Materials (i) owned by
Seller and/or (ii) sold to customers as
contemplated hereunder; and (b) the primary legal
obligation of Seller.
4.14 Invoicing: Seller shall produce an invoice and
send it to the respective customers for every sale
according to the regulation of each respective
country.

veya vergi otoritesi tarafından uygulanan (genel adıyla,
"Belirli Vergiler") herhangi bir satış, kullanım, brüt
makbuz, tüketim, franchise, işletme, ithalat, ihracat
vergileri veya diğer vergiler veya ücretler (cezalar veya
faizler de dahil olmak üzere) karşısında OS'ye zarar
vermeyecek şekilde, belirtilen bedelleri ödeyecektir, bu
vergi ve ücretler şöyle özetlenebilir: (a) stok, paketleme,
hediye paketi veya (i) Satıcının sahip olduğu (ii) burada
öngörüldüğü üzere müşteriye satılmış diğer Satıcı
Materyalleri sonucunda ZoodMall'da vergi değeri
bulunan ürünler; ve (b) Satıcının esas yasal zorunluluğu.
4.14 Faturalandırma: Satıcı, her ilgili ülkenin
kurallarınyla uyumlu bir fatura hazırlar ve her satış için
ilgili müşterilere gönderir.

Seller may receive invoice issued by OS and/or by the Satıcı, duruma göre, OS ve / veya üçüncü parti lojistik
sağlayıcısı tarafından fatura alabilir.
third party logistics provider, as the case may be.
4.15 For Orders delivered to the third party logistics
company, the Seller will be paid the first business day
of each week, being mentioned that only the amount
eligible for payment over 1 000 EUR will be
transferred to Seller’s account.

4.15 Üçüncü parti lojistik şirketine teslim edilen
Siparişler için, Satıcı her haftanın ilk iş gününde ödeme
alacaktır, ancak 1000 EUR üzerindeki miktarlar ödeme
için kabul edilebilir olacak ve Satıcının hesabına
aktarılacaktır.

For Cash On Delivery Orders, the Seller will be paid
the first business day of the week following receipt by
OS of the cash collected by the third party logistics
company, being mentioned that only the amount
eligible for payment over 1 000 EUR will be
transferred to Seller’s account.

Teslimatta Nakit Ödeme Siparişler için, Satıcıya
haftanın ilk iş günü, OS tarafından, üçüncü parti lojistik
şirketinden ödemenin alındığına dair makbuzlar
alındıktan sonra ödeme yapılacaktır, ancak 1000 EUR
üzerindeki miktarlar ödeme için kabul edilebilir olacak
ve Satıcının hesabına aktarılacaktır.

For Orders both in Prepayment or Cash On Delivery
Models if the total eligible amount of payment does
not reach 1,000 Euro, total amount of eligible payment
amount even less than 1.000 Euro will be transferred to
Seller’s account in the first business day after every 30
days.

Hem Ön Ödemeli hem de Teslimatta Nakit Ödemeli
Siparişler için, toplam kabul edilebilir ödeme miktarının
1,000 Avroyu geçmemesi halinde, toplam kabul
edilebilir ödeme miktarı, 1.000 Avronun altında olsa
bile, her 30 günden sonraya denk gelen ilk iş gününde
Satıcının hesabına aktarılacaktır.

4.16 Seller shall provide copies of its corporate
documents, tax identification documents and bank
account details. Seller shall, at all times, hold all
the licenses, registrations and permits (including
VAT and import-export licenses) required to sell
and deliver the Products.
4.17 By entering into this Agreement and posting a
listing for fixed price sale, Seller agrees to carry
out the transaction as described in this Agreement.
Seller acknowledges that by not fulfilling these
obligations, Seller action or inaction may be
legally questionable.

4.16 Satıcı, şirket belgelerinin, vergi kimlik belgelerinin
ve banka hesap bilgilerinin kopyalarını sağlar. Satıcı,
Ürünleri satmak ve sunmak için gerekli tüm lisansları,
kayıtları ve izinlere (KDV ve ithalat-ihracat lisansı da
dahil olmak üzere) her zaman sahip olmalıdır.
4.17 Bu Sözleşmeyi imzalayıp sabit fiyat satışına ilişkin
bir liste yayınlayarak, Satıcı işlemleri bu Sözleşmede
tanımlanan şekilde gerçekleştirmeyi kabul eder. Satıcı,
bu yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde Satıcı'nın
eylemi
veya
hareketsizliğinin
yasal
olarak
soruşturulabilir olabileceğini kabul eder.

4.18 Seller is obligated to sell the Products at the listed
price to end customer who meet the Seller's terms.
By listing an item in a fixed price sale, Seller
represents and warrants to prospective Buyers that
Seller have the right and ability to sell, and that the
listing is accurate, current, and complete and is not
misleading or otherwise deceptive.
4.19 Before a Seller lists an item, the Seller needs to
find out if the item is allowed to be sold on the
website and if the type of item is subject to certain
restrictions, to avoid potential issues with Seller’s
listing. Seller is ultimately responsible for making
sure that selling an item is legal under applicable
laws. By entering into this Agreement, Seller
represents that it shall not list products that are
prohibited under applicable laws.

4.18 Satıcı, Ürünü, liste fiyatından, satıcının şartlarını
yerine getiren son kullanıcıya satmakla yükümlüdür. Bir
öğeyi sabit fiyatla listeleyerek, Satıcı, Satış hakkına ve
kabiliyetine sahip olduğu ve satışın doğru, güncel ve
eksiksiz olduğunu ve yanıltıcı veya aldatıcı olmadığını
muhtemel Alıcılara sunar ve garanti eder.

4.19 Bir Satıcı, bir öğeyi listelemeden önce ürünle ilgili
olası sorunları önlemek için, Satıcının ürünün web
sitesinde satılmasına izin verilip verilmediğini ve ürünün
belirli kısıtlamalara tabi olup olmadığını öğrenmesi
gerekir. Satıcı, bir ürünün geçerli yasalar uyarınca
satılmasının yasal bir aktivite olup olmadığından yasal
olarak kendisi sorumludur. Bu Sözleşmeyi imzalayarak,
Satıcı yürürlükteki yasalar kapsamında yasaklanmış
ürünleri listelemeyeceğini beyan eder.

If Seller violates this policy, OS may, at its sole
discretion, take actions such as, but not limited Satıcı bu politikayı ihlal ederse, OS kendi takdirine
to: cancel the listing, limit account’s privileges, bağlı olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün
listelemesini iptal etme, hesabının ayrıcalıklarını
suspend account, and impose a penalty.
sınırlandırma, hesabı askıya alma ve ceza verme gibi
4.20 Brand Name Use & Restricted Word Policy:
işlemler yapabilir.
Seller is not permitted to include any brand names
or company logos in their listings other than the 4.20 Marka Kullanımı ve Kısıtlanmış Kelime
specific brand name authorised by the original Politikası: Satıcı, belirli bir listeleme altında Satıcı
manufacturer to be used for Products being sold by tarafından satılan Ürünler için orijinal üreticinin
Seller under a particular listing. Certain uses of yetkilendirdiği belirli marka ismi haricinde herhangi bir
brand names may also constitute trademark marka veya şirket logosu listesine dahil etmesine izin
infringement and could expose Seller to legal verilmez. Marka isimlerinin belirli kullanımları da ticari
liability. Further, Seller shall not be permitted to marka ihlali anlamına gelebilir ve Satıcıyı yasal
use the following words or phrases in their display sorumluluklara maruz bırakabilir. Dahası, Satıcı
aşağıdaki
kelimeleri
veya
kelime
gruplarını
names or listings:
listelemelerinde kullanma iznine sahip değildir:
a. ZoodMall (including all cognate & grammatical
a. ZoodMall (aynı kökten gelen ve gramer varyasyonları
variations thereof);
dahil);
b. Zoodel (including all cognate & grammatical
b. Zoodel (aynı kökten gelen ve gramer varyasyonları
variations thereof);
dahil);
c. OS (including all cognate & grammatical variations
c. OS (aynı kökten gelen ve gramer varyasyonları dahil);
thereof);
d. OrientSwiss (including all cognate & grammatical d. OrientSwiss (aynı
varyasyonları dahil);
variations thereof);

kökten

gelen

ve

gramer

e. Kazpost (including all cognate & grammatical e. Kazpost (aynı kökten gelen ve gramer varyasyonları
dahil);
variations thereof);
f. PayPost (including all cognate & grammatical f. PayPost (aynı kökten gelen ve gramer varyasyonları
dahil);
variations thereof); and
g. QIWI (including all cognate & grammatical g. QIWI (aynı kökten gelen ve gramer varyasyonları
dahil);

variations thereof); and

h. ePay (aynı kökten gelen ve gramer varyasyonları
dahil); ve

h. ePay(including all cognate & grammatical variations
i. ZoodMall'ın konuşlandırıldığı çeşitli ülkelerdeki
thereof); and
OS'nin yeni atanan ortaklarının isimleri, ticari markaları
i. Names, trademarks, logos of newly appointed
ve logoları.
partners of OS in the various countries where
ZoodMall is deployed.
5.REPRESENTATIONS AND WARRANTIES:

5.BEYANLAR VE GARANTİLER:

5.1 Satıcı, taahhüt gerekmeksizin teslim edilen
5.1Seller undertakes that the Products delivered are
Ürünler'in kusur içermediğini ve Satıcı tarafından
defect free, without any encumbrances and there has
üçüncü partilerin Fikri Mülkiyet Haklarının ihlal
been no violation of any third party Intellectual
edilmediğini garanti eder.
Property Rights by the Seller.
5.2 Satıcı tarafından teslim edilen Ürünlerdeki herhangi
5.2 For any defect in the Products delivered by Seller,
bir kusurdan, yalnızca Satıcı sorumludur.
Seller shall be solely responsible for the same.
5.3 Seller shall be responsible for any repair or 5.3 Satıcı, bu gibi Ürünler için, Ürünün tesliminden önce
replacement of Products prior or post the delivery veya sonra onarımından veya değişiminden sorumludur.
of any such Product.
5.4 Verilen garantiler, Ürün için geçerli olan Satıcı
5.4 The warranties in relation shall strictly be in garanti politikasına kesin olarak uyacaktır.
accordance with the Seller warranty policy as
5.5 Satıcı, kullanıcı adını ve şifresini güvenli tutacaktır;
applicable to the Product.
5.5 The Seller shall keep its username and password ve bu bilgiler devredilemez
secure; and, the same shall not be transferable.
6. COMMERCIAL TERMS:

a)

b)

6. TİCARİ ŞARTLAR:

6.1 For being provided the services mentioned 6.1 Yukarıda bahsedilen hizmetlerin sağlanması
karşılığında
Satıcı,
OS'ye
aşağıdaki
ücretleri
hereinabove, Seller will pay to OS the following fees:
ödeyecektir:
a. Transaction fee of 15.0% calculated on Price plus
shipping costs, taxes excluded and import custom duties a. Fiyat artı nakliye masrafları üzerinden hesaplanan
%15.0'lik işlem ücreti, vergiler hariç ve ithalat gümrük
excluded,
vergisi hariç,
b . Payment fee made of a gateway fee of 2.5%
calculated on Published Price and a transfer fee of 1.0% b. Yayınlanan Fiyat üzerinden hesaplanan %2.5 geçit
ücreti ve Fiyat üzerinden hesaplanan %1 transfer ücreti
calculated on Price.
The Fees shall be calculated by OS. All the fees are
net of all taxes and fees applicable by law.

Ücretler, OS tarafından hesaplanacaktır. Tüm ücretler
kanunen uygulanan tüm vergi ve harçlar hariçtir.
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6.2 Other fees as described in Annex 1 to this
Agreement may be applied to Sellers.

6.2 Bu Anlaşmanın Ek 1'inde açıklanan diğer ücretler
Satıcılara uygulanabilir.
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6.3 Taxes on fees payable by Seller: Any and all fees
payable by Seller hereunder are exclusive of all sales,
service, use taxes and similar taxes, and Seller will pay
any taxes that are imposed and payable by it on such
amounts.

6.3 Satıcı Tarafından Ödenecek Vergiler: Burada
Satıcı tarafından ödeneceği belirtilen tüm ücretler, tüm
satış, hizmet, kullanım vergileri ve benzeri vergileri
kapsamamaktadır ve Satıcı, bu tutarlar üzerinden
uygulanacak vergileri kendisi ödeyecektir.

7.TRANSACTION PROCESSING:

7.ALIŞVERİŞ İŞLEME:

7.1 Collection of payment: OS will collect the
payment through its designated Payment Gateway
Engines. On all the payment gateway aspects, the
identity of OS shall be mentioned.
7.2 OS shall be responsible for all customers’
complaints with respect to Payment Gateway
Engines issues and system related errors.
7.3 Payout: OS will transfer the amount eligible for
payment to Seller (i.e. payment of Seller Products
after deducting applicable fees (i.e. Payment fee,
Transaction fee), or any other taxes and import
duties, or any return orders by end customer if
applicable in the next payment date in EUR.

7.1 Ödeme tahsilatı: OS, belirlenen Ödeme Geçidi
Motorları vasıtasıyla ödemeyi tahsil edecektir. Tüm
ödeme ağ geçidi yönlerinde, OS kimliği belirtilecektir.

OS will deduct from Seller balance, all additional costs
which will be the result of wrong product information
communicated by it for the cost calculation (VAT,
import tax etc.) of the Order.

OS, Siparişin maliyet hesaplamalarında (KDV, ithalat
vergisi vb.) yanlış ürün bilgilerinden kaynaklanacak ek
masrafları Satıcı bakiyesinden düşer.

7.2 OS, Ödeme Geçidi Motorları sorunları ve sistemle
ilgili hatalarla ilgili tüm müşterilerin şikayetlerinden
sorumlu olacaktır.
7.3 Ödeme: OS, ödeme için uygun olan miktarı EUR
olarak ödeyecektir (uygulanabilir ücretler (yani Ödeme
ücreti, İşlem ücreti) düşüldükten sonra Satıcı
Ürünlerinin ödemeleri veya diğer vergi ve ithalat
vergileri veya varsa bir sonraki ödeme tarihinde son
kullanıcı sipariş iadeleri).

Sipariş, madde 4.15'te belirtilen koşullarda ödeme için
The Order will be eligible for payment in the uygun olacaktır.
conditions described in article 4.15.
7.4 Lehtar. OS ödemeye elverişli miktarı adresi Unit
7.4 Beneficiary. OS should transfer amount eligible for
payment to Currenxie Limited, having a principal

place of business at Unit 903, Tower A, Manulife
Financial Centre, 223-231 Wai Yip Street, Kwun
Tong, Hong Kong, (“Currenxie”).
Bank: DBS BANK (HONG KONG) LIMITED,
73RD FLOOR THE CENTER, 99 QUEEN’S
ROAD CENTRAL HONG KONG
Account Name: CURRENXIE LIMITED CLIENT ACCOUNT
Bank Code: 016
Swift: DHBKHKHH
Account Number: 478 788660308
Currency: EUR

903, Tower A, Manulife Financial Centre, 223231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong,
(“Currenxie”) olan Currenxie Limited Şirketine
transfer etmelidir.
Bank: DBS BANK (HONG KONG) LIMITED,
73RD FLOOR THE CENTER, 99 QUEEN’S
ROAD CENTRAL HONG KONG
Account Name: CURRENXIE LIMITED CLIENT ACCOUNT
Bank Code: 016
Swift: DHBKHKHH
Account Number: 478 788660308
Currency: EUR
8.HAKLAR VE LİSANSLAR:

8.RIGHTS AND LICENSES:
General Reservations: Seller reserves all right, title
and interest in and to the Seller Intellectual Property
Rights and, no title to or ownership of any of the Seller
Intellectual Property Rights is transferred or licensed to
OS or any other person or entity pursuant to this
Agreement. OS reserves all right, title and interest in
and to OS’ Intellectual Property Rights and, except as

8.1 Genel Rezervasyonlar: Satıcı, Fikri Mülkiyet
Haklarına sahip olduğu tüm hak, isim ve pay haklarının
tamamını saklı tutar ve Satıcının Fikri Mülkiyet Hakları
OS veya başka herhangi bir şahsa veya bu Anlaşmaya
taraf olan herhangi başka bir işletmeye transfer
edilmeyecektir. OS, Fikri Mülkiyet Haklarına sahip
olduğu tüm hak, isim ve pay haklarının tamamını saklı
tutar ve işbu Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, OS'nin

may expressly be set forth in this Agreement, no title Fikri Mülkiyet Hakları, Satıcı veya başka herhangi bir
to or ownership of any of the OS’ Intellectual Property şahıs veya bu Anlaşmaya taraf olan başka bir işletmeye
Rights is transferred or licensed to Seller or any other transfer edilmeyecektir.
person or entity pursuant to this Agreement.
8.2 ZoodMall web sitesinde bir Sipariş veren herhangi
8.2 Data related to any customer that places an Order bir müşteri ile ilgili veriler, otomatik olarak OS'nin
on ZoodMall website will automatically become mülkiyetine geçer.
sole property of OS.
8.3 OS'nin Fikri Mülkiyet Haklarının Kullanımı:
8.3 Usage of OS’ Intellectual Property Rights: Any
OS'nin Satıcıya sağlanan veya faydalanılabilir kılınan
OS’ Intellectual Property Rights provided or
herhangi bir 'Fikri Mülkiyet Hakkı', Satıcı ve/veya bağlı
otherwise made available to Seller or its affiliates
kuruluşları tarafından yalnızca bu Sözleşmenin süresi
may be used by Seller and/or its affiliates solely
boyunca ve bu Sözleşmede tanımlanan açık amaçlar için
for the express purposes described in this
kullanılabilir . Şüpheye yer vermemek adına; Satıcı
agreement during the Term of this Agreement. For
aşağıdakileri yapmaz:
the avoidance of doubt, Seller will not:
a. OS Fikri Mülkiyet Haklarından herhangi birini
kopyalamak;
a. copy any of the OS Intellectual Property
Rights;
b. OS'nin Fikri Mülkiyet Haklarından herhangi birinin
kopyalarını dağıtmak;
b. distribute copies of any of the OS’ Intellectual
c. OS'nin Fikri Mülkiyet Haklarından herhangi biri
Property Rights;
üzerinde değişiklik yapmak, uyarlamak, tercüme etmek,
c. modify, adapt, translate, reverse engineer,
ters mühendislik yapmak, ihlal etmek, kod çözmek,
make alterations, decompile, disassemble, or
parçalara ayırmak veya türevi çalışmalar yapmak veya
make derivative works or improvements based
iyileştirmeler yapmak;
on any of the OS’ Intellectual Property Rights;
d. OS'nin Fikri Mülkiyet Haklarını kiralama, kredi
verme, alt lisans verme, lease etme, dağıtma veya bu
d. use, rent, loan, sublicense, lease, distribute, or haklara başka haklar ekleme veya teşebbüs etme
attempt to grant other rights to any OS’
girişiminde bulunmak; veya
Intellectual
Property
Rights;
or
e. OS'nin Fikri Mülkiyet Hakları'nı danışman, hizmet
bürosu veya uygulama hizmet sağlayıcısı gibi çalışmak
e. Use any OS’ Intellectual Property Rights to act ve davranmak için kullanmak veya OS'nin Fikri
as a consultant, service bureau or application Mülkiyet Hakları'na uzaktan erişime izin vermek
service provider, or to allow remote access to
any OS’ Intellectual Property Rights.
8.4 Bir alışveriş işleminin bir parçası olarak, Satıcı, bir
ZoodMall kullanıcısından, nakliye bilgileri de dahil,
8.4 As part of a transaction, Seller may obtain personal kişisel bilgi edinebilir. Kullanıcıdan önceden izin
information, including shipping information, from almadan, bu kişisel bilgiler yalnızca o işlem veya
a ZoodMall user. Without obtaining prior ZoodMall ile ilgili iletişimler için kullanılacaktır. OS,
permission from the user, this personal information Satıcı'ya, istenmeyen ticari mesajlar için bu bilgileri
shall only be used for that transaction or for kullanma lisansı vermez. Her halükarda, Satıcı'nın
ZoodMall-related communications. OS does not herhangi bir ZoodMall kullanıcısını e-posta veya fiziki
grant Seller a license to use the information for posta listelerine eklemesine izin verilmez. OS, sizinle
unsolicited commercial messages. In any case, müşteriler arasında, müşteri bilgilerini yetkisiz olarak
Seller is not allowed to add any ZoodMall user to kullanmaktan doğacak anlaşmazlıklar için hiçbir
its email or physical mail list. OS does not and will sorumluluk üstlenmez ve hiçbir sorumluluk kabul etmez.
not assume any responsibility for disputes between
you and customers for using customer information

8.5 OS, Satıcının hesabını geçici veya kalıcı olarak
dondurma hakkına sahiptir. OS, zararı karşılamak için
8.5 OS has the right to freeze a Seller’s account ücret iadesini Satıcınun ödemeye elverişli para
temporarily or permanently. OS reserves the right miktarından yapma hakkını saklı tutar.
to refund the loss from amount of eligible for
8.6 OS'nin, Satıcının ZoodMall'ın hizmetini kullanarak
payment to Seller.
başlatılan ve yürürlükte olan herhangi bir yasa, tüzük,
8.6 If OS has reasonable doubts to believe that Seller
yönetmelik veya kuralı veya satıcı hesabının haklarını
consummates any transaction that was initiated
ihlal etmesine neden olabilecek herhangi bir işlem
using ZoodMall's service that could cause OS to
yaptığına ve müşterilere veya başkalarına belirli
violate any applicable law, statute, ordinance or
tazminat standardına dayanan ödemeler yaptığına dair
regulation, or that violates the right of Seller’s
güçlü bir şüphesi varsa veya OS'nin, Satıcı'nın herhangi
account and pay customers or others according to
bir işlem veya davranışının, müşterilerle olan
specific compensation standard or if OS has
anlaşmazlıkları veya diğer talepleri etkileyebileceğine
reasonable doubts to believe any actions or
inanmak için makul şüpheleri varsa, OS, Satıcı'ya
behaviours of Seller may cause disputes or other
yapılacak ödemeyi erteleme ve bu Anlaşmaya göre
claims with customers, OS has the right to delay
ödenmesi gereken borçları veya diğer ödemeleri, bu
payment to Seller and withhold account payable or
eylem ve davranışların araştırılması için gerekli olan
other payments due according to this Agreement,
süre kadar bekletme hakkına sahiptir. Satıcı yukarıda
until all necessary investigations of those actions
belirtilen yasak faaliyetleri gerçekleştirir veya bu hükmü
and behaviours have been completed. If Seller’s
ihlal ederse Satıcı, her bir ürün başına 5 EUR veya olay
carries out the restricted activities mentioned
başına 500 EUR ceza ödeyecektir
above or violates this provision, Seller shall pay
EUR 5 per item or EUR 500 as penalty per 8.7 OS, OSKZ ve OSL komisyoncu olmadıklarını
incidence.
açıkça belirtirler ve bu sözleşmedeki hiçbir şey
OS'nin Satıcı adına komisyonculuk yaptığı anlamına
8.7 OS, OSKZ and OSL declare that they do not act as
gelmemelidir ve Satıcı bu gerçeği anlamıştır. Bu
commissioner and that nothing in this agreement
sözleşmedeki hiçbir şey Satıcı ve OS, OSKZ ve
should be construed as OS acting as a
OSL arasında komisyoncu – tahhüt ilişkisi kurmayı
commissioner on behalf of the Seller in and that
amaçlamaz ve böyle bir niyet taşımaz.
the Seller acknowledges this fact. Nothing in this
agreement gives rise or was intended to give rise to 8.8 Vade ve Fesih: Bu Anlaşma, her iki Taraf için de,
commissioner – committent relations between the
fesih için herhangi bir sebep belirtmeksizin diğer
Seller and OS, OSKZ and OSL.
tarafa 60 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak
8.8 Term and Termination: This Agreement shall be
suretiyle sona erene kadar geçerli ve bağlayıcı
valid and binding on both Parties until terminated
olacaktır.
by either Party by giving a 60 days’ prior written
Satıcı tarafından bu Sözleşmenin hükümlerinden
notice to the other Party without assigning any
herhangi birinin ihlal edilmesi durumunda, ihlal
reason whatsoever for such termination.
kendisine yazılı olarak bildirildikten sonra on gün
OS may terminate this Agreement immediately in case içerisinde ihlali ortadan kaldıran bir eylemde
of breach of any of the provisions of this Agreement bulunmazsa; OS, sözleşmeyi derhal feshedebilir.
by Seller, if Seller does not proceed to cure the breach
within ten days after receipt of a written notice of the
breach.
without authorization.

8.9 İflas, Haciz, Tasfiye vb. durumlarda Fesih
8.9 Termination
Winding Up, etc.
a.

for

Bankruptcy,

Insolvency,
9

Either Party may terminate this Agreement
with immediate effect upon written notice in

a. Taraflardan her biri, diğer Tarafın bu Sözleşme
kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmemesi,
iflas etmesi veya haciz gelmesi, alacaklılar
tarafından borçları için bir teklif/plan hazırlanarak

the event that the other Party abandons its
responsibilities under this Agreement,
becomes bankrupt or insolvent, files any
proposal or makes any assignment of
creditors, or an order is made for its winding
10
up or a receiver is appointed for substantial
part of its property.
b.

On termination of this Agreement, all
outstanding obligations of the Parties under
11
the terms of this Agreement shall continue to
subsist until the same are fulfilled / realized in
totality.

9 . INDEMNITY: Seller will defend, indemnify and
hold harmless OS and each of its affiliates (and
their respective employees, directors, agents and
representatives) from and against any and all
claims, costs, losses, damages, judgments,
penalties, interest and expenses (including
reasonable attorneys' fees) arising out of any Claim
that arises out of or relates to: (i) any actual or
alleged breach of Seller representations,
warranties, or obligations, responsibility set forth
in this Agreement; or (ii) Seller’s own website or
other sales channels, the Products that Seller is
selling, any content Seller provides, the
advertisement, offer, sale or return of any Product
that Seller is selling, any actual or alleged
infringement of any Intellectual Property Right or
proprietary rights by any Product that Seller is
selling or content that Seller is providing. For
purposes hereof: "Claim" means any claim, action,
audit, investigation, inquiry or other proceeding
instituted by a person or entity.
12
Seller shall indemnify and hold OS and its
subsidiaries, affiliates, successors, assigns, and its
officers, directors, shareholders, employees and
agents harmless against any material claim,
liability, demand, loss, damage, legal cases,
judgment or other obligation or right of action,
which may arise as a result of:

varlıklarına el konulması veya tasfiyesine yönelik
bir emir çıkması veya mülkünün önemli bir kısmı
için bir alıcı atanması halinde yazılı bildirim üzerine
derhal bu Sözleşmeyi feshedebilir.
b. İşbu Anlaşmanın feshi üzerine, Tarafların bu
Anlaşma
şartları
çerçevesindeki
tüm
yükümlülükleri, tamamı yerine getirilinceye kadar
geçerli olmaya devam edecektir.

9.TAZMİNAT: Satıcı, aşağıda belirtilen sebeplerle
ilgili herhangi bir İddia sonucu meydana çıkabilecek her
türlü iddia, maliyet, kayıp, zarar, yargı, ceza, faiz ve
masraflardan ve bunlara karşı (makul avukat giderleri
dahil) OS'yi ve bağlı kuruluşlarını (ve her birinin
çalışanlarını, yöneticilerini, temsilcilerini ve vekillerini)
savunacak, zararını karşılamayı garanti edecek ve zarar
görmesini engelleyecektir: (i) bu Sözleşme'de belirtilen
Satıcı sunumları, garantileri veya yükümlülükleri,
sorumlulukların herhangi gerçek veya iddia edilen bir
sebeple ihlali; veya (ii) Satıcının kendi web sitesi veya
diğer satış kanalları, Satıcının sattığı ürünler, Satıcının
sağladığı herhangi bir içerik, reklam, teklif, satış veya
Satıcının sattığı herhangi bir Ürünün iadesi, Satıcının
sattığı herhangi bir ürün veya sağladığı içeriklerden
herhangi birinin, herhangi Fikri Mülkiyet Hakkını fiili
veya sözde ihlali. Buradaki amaçlar için: "İddia", bir
kişi veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen her türlü
talep, eylem, denetim, teftiş, soruşturma veya diğer
işlemler anlamına gelir.
Satıcı, aşağıda belirtilen sebeplerle oluşabilecek, OS
ve OS'nin alt kuruluşlarını, bağlı ortaklarını,
varislerini ve onların görevlilerini, yöneticilerini,
hissedarlarını, çalışanlarını ve temsilcilerini her türlü
maddi iddia, sorumluluk, talep, kayıp, zarar, hukuki
davalar, yargılama veya diğer zorunluluklara veya
diğer dava haklarına karşı zararını karşılamayı
garanti edecek ve zarar görmesini engelleyecektir:

a.

13
Breach of any provision of this Agreement
by Seller;

a. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün Satıcı
tarafından ihlal edilmesi;

b.

14
Misrepresentation by Seller to OS or third
Parties; or

b. Satıcı tarafından OS veya üçüncü kişilere yanlış
beyanda bulunulması; veya

c.

15
Anything done or omitted to be done
through the negligence or otherwise,
default or misconduct of Seller or of

c. Satıcı, görevlileri, yöneticileri, çalışanları veya
temsilcilerinin ihmali veya başka türlü sebepler ile,
yanlış veya varsayılan davranışları nedeniyle yapılan

its officers, directors, employees or
agents.
16
d.
Breach of any third party Intellectual
Property Right.
17
LIMITATION OF LIABILITY: OS WILL NOT BE
18
LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND
CONSEQUENTIAL DAMAGES, ARISING OUT OF
OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT,
THE INABILITY TO USE THE SERVICES OR THE
TRANSACTION PROCESSING SERVICE, OR
THOSE RESULTING FROM ANY GOODS,
PRODUCTS OR SERVICES PURCHASED OR
OBTAINED OR MESSAGES RECEIVED OR
TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH
THE SERVICES. THIS LIMITATION SHALL
APPLY REGARDLESS OF THE FORM OF
ACTION, WHETHER IN CONTRACT OR TORT,
INCLUDING NEGLIGENCE, OR ANY OTHER
FORM OF ACTION.

MISCELLANEOUS:

veya ihmal edilen herhangi bir şey.
d. Herhangi bir üçüncü şahsa ait Fikri Mülkiyet
Hakkının ihlal edilmesi.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: OS,
BU SÖZLEŞME SEBEBİYLE VEYA BU
SÖZLEŞME İLE BAĞLANTILI OLARAK,
HİZMETLERİ VEYA ALIŞVERİŞ İŞLEME
SERVİSİNİ
KULLANAMAMA
KAYNAKLI
VEYA ALINAN VEYA SATIN ALINAN
HERHANGİ BİR MADDE, ÜRÜN VEYA
HİZMET
KAYNAKLI
VEYA
ALINAN
MESAJLAR VEYA HİZMETLER ÜZERİNDEN
YAPILAN ALIŞVERİŞ İŞLEMLERİ KAYNAKLI,
HERHANGİ
BİR
SINIR
OLMAKSIZIN,
DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZARA, CEZAİ
VEYA SONUÇ OLARAK ZARAR DOĞURMUŞ
HİÇBİR
ZARARDAN
SORUMLU
OLMAYACAKTIR. BU SINIRLAMA, DAVANIN
ŞEKLİ
NE
OLURSA
OLSUN,
İSTER
SÖZLEŞMEDEN İSTER HAKSIZ FİİLDEN
DOĞAN ZARAR OLSUN, İHMALLER DAHİL,
YA DA BAŞKA HALLERDE GEÇERLİDİR.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Entire Agreement: This Agreement (including all
Attachments hereto, and all documents incorporated
herein by reference): (a) represents the entire
agreement between the Parties with respect to the
subject matter hereof and supersedes any proposals,
representations previous or contemporaneous oral or
written agreements and any other communications
between the Parties.

Sözleşmenin Bütünlüğü: Bu Sözleşme (burada verilen
tüm ekler ve burada referans olarak dahil edilen tüm
belgeler de dahil olmak üzere): (a) taraflar arasındaki
konuya ilişkin tüm sözleşmeyi temsil eder ve sözlü veya
yazılı olarak daha önceki ya da aynı anda yapılmış
herhangi bir teklif, temsili yerine getirir anlaşma ve
Taraflar arasındaki diğer tüm iletişimlerin yerine geçer
(hükümsüz kılar).

Further Agreements; Consents: Notwithstanding
that certain provisions of this Agreement contemplate
that the Parties will mutually determine or agree upon
certain matters, each Party acknowledges and agrees
that: (a) it will not be entitled to unreasonably withhold
its determination or agreement with respect to such
matters, unless otherwise specifically provided herein;
and (b) no failure to mutually determine or agree as to
any such matters will excuse either Party performance
of its other obligations under this Agreement.

İlerki Sözleşmeler; Onaylar: Bu Anlaşmanın bazı
hükümlerinin Tarafların karşılıklı olarak belirli konuları
belirleyeceklerini veya kararlaştıracağını belirtmesine
rağmen, her iki taraf aşağıdaki hususları beyan ve kabul
eder: (a) Aksi burada açıkça belirtilmemiş olduğu
sürece, bu konularla ilgili kararlılığını veya anlaşmasını
makul olmayan bir şekilde reddetme; ve (b) Bu
konularda karşılıklı olarak herhangi bir karara
varamamak veya bu hususlarda anlaşmaya varamamak
herhangi bir Tarafın, işbu Anlaşma uyarınca diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesine izin vermez.

Assignment: Seller is prohibited to assign this
Agreement or any of its rights hereunder, or delegate Atama: Satıcı, işbu Sözleşmeyi veya onun herhangi bir
işbu
sözleşmedeki
herhangi
bir
any of its obligations hereunder, whether voluntarily, hükmünü
involuntarily, by operation of law or otherwise, yükümlülüğünü, kendi isteğiyle, istemeden, kanunen

without OS’ prior written consent.
Independent Contractors: The Parties are entering
this Agreement as independent contractors, and this
Agreement will not be construed to create a
partnership, joint venture, or employment relationship
between them. Neither Party will represent itself to be
an employee or agent of the other or enter into any
agreement or legally binding commitment or statement
on the other’s behalf or in the other’s name.
Personnel: Each Party's personnel are employees,
agents or subcontractors of such Party and are not
employees, agents or subcontractors of the other Party.
Each Party: (a) has exclusive control over its
personnel, its labour and employee relations, and its
policies relating to wages, hours, working conditions
and other employment conditions; (b) has the exclusive
right to hire, transfer, suspend, lay off, recall, promote,
discipline, discharge and adjust grievances with its
personnel; (c) is solely responsible for all salaries and
other compensation of its personnel; and (d) is solely
responsible for making all deductions and
withholdings from the salaries and other compensation
of its personnel and for paying all contributions, taxes
and assessments in connection therewith.

veya başka bir şekilde işletmenin OS'nin önceden yazılı
izni olmaksızın devretmesi yasaktır.
Bağımsız Yükleniciler: Taraflar bu Sözleşmeyi
bağımsız yüklenici olarak imzalamakta ve bu Sözleşme,
aralarında bir ortaklık, ortak girişim ya da istihdam
ilişkisi
yaratacak
şekilde
yorumlanmayacaktır.
Taraflardan hiçbirisi kendisini diğerinin çalışanı veya
acentesi olarak temsil etmeyecek veya bir diğerinin
adına veya bir diğerinin adıyla herhangi bir sözleşme
yapmayacak veya yasal olarak bağlayıcı bir taahhüt veya
beyanda bulunmayacaktır.
Personel: Her bir Tarafın personeli, kendi çalışanları,
temsilcileri veya taşeronlarıdır ve diğer Tarafın
çalışanları, temsilcileri veya taşeronları sayılamaz. Her
bir Taraf: (a) personeli, iş gücü ve işveren ilişkileri ve
ücretler, çalışma saatleri, çalışma koşulları ve diğer
istihdam koşullarıyla ilgili politikaları üzerinde yalnızca
kendisi denetime sahiptir; (b) sadece kendi kuruluşu için
personelini kiralama, aktarma, askıya alma, işten
çıkarma, geri çağırma, terfi ettirme, cezalandırma,
kovma ve şikayetlerini düzenleme hakkına sahiptir; (c)
yalnızca kendi personelinin tüm maaşlarından ve diğer
tazminatlarından sorumludur; ve (d) yalnızca kendi
personelinin maaşlarından ve diğer tazminatlarından tüm
stopajları ve kesintileri yapmaktan ve bununla bağlantılı
tüm katkı, vergi ve değerlendirmeleri ödemekten
sorumludur.

No Third Party Beneficiaries: This Agreement is for
and will be enforceable by, the Parties only. This
Üçüncü Parti Hak Sahipleri: Bu Anlaşma yalnızca
Agreement is not intended to confer, and does not
Taraflarca uygulanabilir ve uygulanacaktır. Bu Anlaşma,
confer any right or benefit on any third party.
üçüncü şahıslara herhangi bir hak veya fayda sağlamakla
yükümlü değildir.
Non-Exclusivity: Except as expressly provided
otherwise in this Agreement, each Party acknowledges
Ayrıcalıksızlık: İşbu Sözleşmede aksi açıkça
that the rights and obligations of the Parties hereunder
belirtilmediği sürece, her bir Taraf, Tarafların hak ve
are non-exclusive and that each Party may engage in
yükümlülüklerinin ayrıcalıklı olmadığına ve her bir
transactions with third parties, or undertake its own
Tarafın üçüncü şahıslarla işlem yapabileceğine veya işbu
activities, whether or not similar to the transactions and
Sözleşme ile öngörülen ve diğer Taraf veya yan
other activities contemplated by this Agreement or
kuruluşlarının iş, ürün veya hizmetleri ile rekabet
competitive with the business, products or services of
halinde olan işlem veya diğer faaliyetlere benzesin veya
the other Party or its affiliates.
benzemesin kendi faaliyetlerini üstlenebileceğini kabul
eder.
Confidentiality: Each Party agrees that all terms and
Gizlilik: Taraflardan her biri, işbu Anlaşmanın tüm şart
conditions of this Agreement will be deemed
ve koşullarının burada tanımlanan şekilde Gizli Bilgi
Confidential Information as defined therein. For
olarak addedileceğini kabul eder. Şüpheye mahal
avoidance of doubt, a Party may disclose Confidential
vermemek adına, bir Taraf, Gizli Bilgileri, Yetki sahibi
Information as required to comply with binding orders
hükümet kuruluşlarının bağlayıcı talimatlarına uymak
of governmental entities that have jurisdiction over it
veya Yasanın öngördüğü diğer talimatlara uymak adına
or as otherwise required by Law, provided that such

Party: (a) gives the other Party reasonable written
notice to allow the other Party to seek a protective
order or other appropriate remedy (except to the extent
that the original Party compliance with the foregoing
would cause it to violate a court order or other legal
requirement); (b) discloses only such information as is
required by the governmental entity or otherwise
required by Law; and (c) uses commercially reasonable
efforts to obtain confidential treatment for any
Confidential Information so disclosed. If OS makes
available any passwords or password-protected areas
of any website or other service (e.g., in connection
with the use of any management tools), Seller will use
reasonable precautions to maintain the security of such
passwords and password-protected areas. If Seller
becomes aware that any such password or passwordprotected area has been compromised, it will
immediately notify OS of the same via a telephone
number or other contact method (e.g., email address)
designated by OS for such purpose, which will be
promptly confirmed by notice in writing, and will
change the applicable passwords.

gerekli gördüğü şeyleri ifşa edebilir; ancak, bu Taraf,
aşağıdaki şartları sağlamak durumundadır: (a) diğer
Tarafa, bir koruyucu emir veya başka uygun çözüm
yolları arayabilmesi için yazılı makul bir bildirim sunar
(ilk Tarafın yukarıdaki maddeye uyması mahkeme
kararını veya diğer yasal gereklilikleri ihlal etmesine
neden olabileceği durumlar hariç); (b) sadece hükümet
birimi tarafından talep edilen veya Yasanın gerektirdiği
bilgileri açıklar; ve (c) Bu şekilde açıklanmış herhangi
bir Gizli Bilgiye gizli muamele edilmesi için ticari
açıdan makul gayretleri gösterir. OS herhangi bir web
sitesinin veya başka bir hizmetin herhangi bir şifresini
veya parola korumalı alanlarını (örneğin herhangi bir
yönetim aracının kullanımı ile bağlantılı olarak)
sağladıysa Satıcı, bu tür şifrelerin ve şifre korumalı
bölgelerin güvenliğini sağlamak için makul önlemler
alacaktır. Satıcı, bu tür herhangi bir parolanın veya
parola korumalı alanın tehlikeye düştüğünü fark ederse,
OS'ye bu amaçla atanmış bir telefon numarası veya
başka bir iletişim yöntemi (örn. E-posta adresi)
üzerinden derhal bilgi verecek ve yazılı olarak bildirimle
teyit edecek ve geçerli şifreleri değiştirecektir

For the purpose of this Agreement, “Confidential
Information” means any information in whatever
form (whether in writing, electronic or digital form,
verbally or by inspection of documents, computer
systems or sites or pursuant to discussions or by any
other means ) which is confidential in nature,
designated orally or in writing by the discloser as
confidential or which may reasonably be considered by
a business person to be commercially sensitive
provided by the discloser (directly or indirectly) by any
means to the recipient before or after the date of this
Agreement including:
◦
data, ideas and information (whether technical,
commercial, financial or of any other type) in any
form acquired under, pursuant to or in connection
with this Agreement and any information utilised in
or relating to the discloser’s (or its affiliates)
business (including information relating to products
(bought, manufactured, produced, distributed or
sold), services (bought or supplied), operations,
processes, formulae, methods, plans, strategy,
product information, know-how, design rights, trade
secrets, market opportunities, customer lists,
commercial relationships, marketing, sales materials
◦
and general business affairs);

İşbu Sözleşmenin amacı bakımından "Gizli Bilgi",
(yazılı elektronik veya dijital formda, sözlü olarak veya
belgelerin, bilgisayar sistemleri ya da sitelerin
incelenmesi yoluyla ya da tartışmalar uyarınca veya
diğer yollarla yapılan) doğası gereği gizli olan veya bir
ticari kişi tarafından ticari olarak hassas yanlarının sözlü
ya da yazılı olarak gizli olabileceği (doğrudan ya da
dolaylı olarak) bu Sözleşmenin tarihinden önce ya da
sonra alıcıya herhangi bir araçla sağlanan herhangi bir
biçimde herhangi bir bilgiyi ifade eder ve aşağıdakileri
içermektedir:

information relating to the customers, suppliers,
methods, products, plans, finances, trade secrets or

işbu Sözleşmenin altında, uyarınca veya bu
Sözleşmeyle bağlantılı olarak elde edilen her türlü
veri, fikir ve bilgi (teknik, ticari, mali veya başka
türde olsun) ile açıklayıcıların ticari kuruluşunca
faydalanılmış veya ilgili herhangi bir bilgi (ürünler
(satın alınmış, imal edilmiş, üretilmiş, sağıtılmış
veya satılmış), hizmetler (satın alınmış veya tedarik
edilmiş), operasyonlar, işlemler, formüller, metodlar,
planlar, strateji, ürün bilgisi, deneyimden kaynaklı
bilgi, tasarım hakları, ticari sırları, pazar fırsatları,
müşteri listeleri, ticari ilişkileri, pazarlama, satış
materyalleri ve genel ticari ilişkileri)
Açıklayıcının
(veya
bağlı
kuruluşlarının)
müşterilerine,
tedarikçilerine,
yöntemlerine,
ürünlerine, planlarına, mali sırlarına veya ticari

otherwise to the business or affairs of the discloser
(or its affiliates);
◦
information acquired by observation by the recipient
or any authorised person at the offices of or other
premises of the discloser relating to the affairs of the
discloser or its affiliates;
◦
analyses, financial models, ideas, compilations,
studies and other material created by the recipient or
any authorised person which contain or otherwise
reflect or are generated or derived from the
information referred to above; and
◦
the existence, content and implementation of this
Agreement.

sırlara veya işyerine veya işlerine ilişkin bilgi;
Açıklayıcının veya onun bağlı şirketlerinin işleri ile
ilgili olarak açıklayıcının ofislerinde veya diğer
tesislerinde alıcı veya yetkili herhangi bir kişi
tarafından gözlem yoluyla edinilen bilgiler;
Alıcı ya da yetkili bir kişi tarafından yukarıda
belirtilen bilgileri içeren veya bunlardan başka bir
şekilde yansıyan veya bunlardan üretilen veya
türetilen analizler, finansal modeller, fikirler,
derlemeler, çalışmalar ve diğer materyal; ve
Bu Anlaşmanın varlığı, içeriği ve uygulanması.

Press Releases: Seller will not make any public
disclosures regarding this Agreement, its terms, the
actions, activities or performance contemplated hereby,
or the relationship between the Parties, without OS’
prior written consent. The Parties agree that the
contents of the press releases shall not be given for
printing or published without it being approved by OS.
In the event OS issues any press release without prior
approval of the Seller with regard to this Agreement
the same will not be considered as a material breach.

Basın Bültenleri: Satıcı, işbu Anlaşma, şartları, burada
öngörülen eylemler, faaliyetler ya da performans
hakkında ya da Taraflar arasındaki ilişkiyle ilgili, OS'nin
önceden yazılı izni olmadan kamuya açıklamayacaktır.
Taraflar, basın bültenlerinin içeriğinin OS tarafından
onaylanmadan baskı için verilmeyeceğini veya
yayınlanamayacağını kabul eder. OS, işbu Sözleşme ile
ilgili olarak Satıcı'nın önceden onayı olmaksızın
herhangi bir basın açıklaması düzenlediğinde, bu aynı
şekilde maddi bir ihlal olarak değerlendirilmeyecektir.

Governing Law: This agreement shall be construed
only in accordance with the laws of Switzerland.

Yürürlükteki Yasa: Bu sözleşme, yalnızca İsviçre
yasalarına uygun olarak yorumlanacaktır.

Dispute Settlement: Any and all disputes arising
hereunder shall be exclusively referred to arbitration
by sole arbitrator appointed by the Swiss Chambers’
Arbitration Institute. The seat of the arbitration shall be
Geneva, Switzerland. The arbitration shall be held in
accordance with the Swiss Rules of International
Arbitration, 2012 of the Swiss Chambers’ Arbitration
Institute. The decision of the arbitrator shall be final
and binding on the Parties.

Uyuşmazlıkların Çözümü: Burada ortaya çıkan tüm
anlaşmazlıklar yalnızca İsviçre Odaları Tahkim
Enstitüsü (Swiss Chambers’ Arbitration Institute)
tarafından atanan tek hakem tarafından tahkime
götürülür. Tahkim kurulu Cenevre, İsviçre'de olacaktır.
Tahkim, İsviçre Odaları Tahkim Enstitüsü 2012 tarihli
Uluslararası Tahkim Kuralları'na uygun olarak
yapılacaktır. Hakem kararı nihaidir ve Taraflar üzerinde
bağlayıcıdır.

Force Majeure: Neither Party will be liable for any
failure to perform any of its obligations hereunder by
reason of Force Majeure Event, provided that the
affected Party provides the other Party prompt notice
of the applicable circumstance and uses commercially
reasonable efforts to re-commence performance as
promptly as possible; and provided further that if a
Party performance is delayed for a period of more than
thirty (30) days by reason of any Force Majeure Event,
then the other Party may at its option, by written notice
to the affected Party, either: (a)terminate this

Mücbir Sebep: Herhangi bir Taraf, etkilenen Tarafın
duruma ilişkin derhal bilgi vermesi ve mümkün olan en
kısa süre içerisinde ticari olarak makul çabalar
göstermesi koşuluyla, Mücbir Sebepler nedeniyle bu
Sözleşmeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirme
başarısızlığından dolayı sorumlu olmayacaktır; ve ayrıca
bir Tarafın eylemlerinin herhangi bir Mücbir Sebep olayı
sebebiyle otuz (30) günden fazla bir süre için
ertelenmesi halinde, diğer Taraf kendi tercihine göre,
etkilenen Taraf'a yazılı bildirimde bulunarak: (a) bu
Sözleşmeyi feshetmek; veya (b) İşbu Anlaşmanın

Agreement; or (b) extend the Term of this Agreement Süresini, etkilenen Tarafın eylemsizlik süresine eşit bir
for a number of days equal to the duration of the süre ile uzatma hakkı bulunmaktadır.
affected Parties non-performance.
Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, bir "Mücbir
For the purpose of this Agreement, a “Force Majeure Sebep
Olayı",
Tarafların
kontrolü
dışındaki
Event” is defined as an unexpected and unforeseeable beklenmedik ve öngörülemeyen bir olay olarak
event that is beyond the control of the Parties and tanımlanır ve etkilenen Tarafın yükümlülüklerini yerine
prevents the affected Party from fulfilment of its getirmesini
önler
veya
bu
yükümlülüklerin
obligations or makes such fulfilment extremely gerçekleştirilmesini son derece pahalı hale getirerek bir
expensive, unreasonably disrupting the economic profit Tarafın Anlaşma gereğince beklediği kazancı ekonomik
expected by one Party from the Agreement. Such olarak makul olmayan bir seviyede etkiler. Bu tür
events include, but are not limited to, acts of God, acts olaylar, doğal afetler, savaş halleri (ilan edilmiş olsun ya
of war (whether declared or not), civil war, riots, da olmasın), iç savaş, isyanlar, devrimler, ayaklanma,
revolutions, rebellions, acts of terrorism, sabotage, acts terör eylemleri, sabotaj, otorite eylemleri (yasal ya da
of authority (whether lawful or unlawful), changes in kanunsuz), yasalar ve yönetmeliklerde değişiklikler,
laws and regulations, non-issuance or withdrawal of hükümet kurumları tarafından izin iptalleri veya
approvals by the governmental institutions or a onayların geri çekilmesi veya ZoodMall'ın işletmesinin
material change in circumstances resulting in the fizibilitesinden ödün verilmesine neden olan önemli
feasibility of the business of ZoodMall to be değişiklikler.
compromised.
Waiver: To be effective, any waiver by a Party of any
of its rights or the other Party obligations under this
Agreement must be made in a writing signed by the
Party to be charged with the waiver. Waiver of any
breach of any term or condition of this Agreement will
not be deemed a waiver of any prior or subsequent
breach. No failure or forbearance by either Party to
insist upon or enforce performance by the other Party
of any of the provisions of this Agreement or to
exercise any rights or remedies under this Agreement
or otherwise at Law or in equity will be construed as a
waiver or relinquishment to any extent of such Party
right to assert or rely upon any such provision, right or
remedy in that or any other instance; rather, the same
will be and remain in full force and effect.

Feragat: Taraflar'dan birinin herhangi bir hak veya
haklarından feragat edebilmesi veya yine aynı Taraf'ın,
Sözleşme'nin hükümleri çerçevesinde ve diğer Taraf'a
doğan yükümlülüklerden kaynaklanan haklarından
feragat edebilmesi için bunu imzalı bir yazıyla beyan
etmesi zorunludur. Taraflar'dan herhangi birinin,
Sözleşme'nin hükümleri, Kanun veya hakkaniyet
çerçevesinde ortaya çıkan herhangi hak veya yasal
yolları
herhangi
bir
şekilde
kullanmaması,
kullanamaması veya bunların ihlaline müsamaha
göstermesi bu haklardan herhangi bir şekilde feragat
etmesi olarak bu ve diğer tüm durumlarda hüküm, hak
ve hukuk yolu için dayanak olarak yorumlanmayacak
veya ileri sürülmeyecek; bunun yerine, bu hüküm aynen
tam anlamıyla geçerli olacaktır.

Severability: If any provision of this Agreement is
invalid or unenforceable in any jurisdiction, the other
provisions herein will remain in full force and effect in
such jurisdiction and will be liberally construed in
order to effectuate the purpose and intent of this
Agreement, and the invalidity or unenforceability of
any provision of this Agreement in any jurisdiction
will not affect the validity or enforceability of any such
provision in any other jurisdiction.

Bölünebilirlik: Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü
herhangi bir yargı bölgesinde geçersiz veya
uygulanamaz ise, bu Sözleşmedeki diğer hükümler bu
yargıda tam olarak yürürlükte ve etkili olacak ve bu
Sözleşmenin amaç ve niyetini gerçekleştirmek için
özgürce yorumlanacaktır ve işbu Sözleşmenin herhangi
bir yargı alanındaki herhangi bir hükmünün geçersizliği
veya uygulanamazlığı, başka bir yargı alanındaki bu tür
herhangi
bir
hükmünün
geçerliliğini
veya
uygulanabilirliğini etkilemez.

Tebliğler: Bu Sözleşmede alternatif bir yolun
Notices: Except for notices for which an alternative
tanımlandığı tebliğler haricinde OS'ye veya OS'den
procedure is identified in this Agreement, any notices
herhangi bir tebliğ veya talep yazılı olarak yapılacak ve
or demands to or upon OS shall be made in writing

and, sent to OS by courier, certified mail to the
following entity and address: Orient Swiss SA/Rue
Caroline 15 A, 1003 Lausanne Switzerland Attention
of: Legal Department. Or, in Seller’s case, to the email
address Seller provides to OS (either during the
registration process or when its email address changes)
or the address mentioned at the beginning of this
Agreement.
Notice shall be deemed as proof of service 24 hours
after email is sent. If OS is notified that the email
address is invalid, OS may send notice by certified
mail, postage prepaid and return receipt requested, to
the address provided to OS. In such case, notice shall
be deemed as proof of service three days after the date
of mailing.

sertifikalı postayla aşağıdaki kurum ve adrese
gönderilecektir: Orient Swiss SA / Rue Caroline 15 A,
1003 Lozan İsviçre, Hukuk Departmanı'nın dikkatine.
Veya, Satıcının durumunda, Satıcının OS'ye sağladığı
(kayıt
işlemi
sırasında
veya
e-posta
adresi
değiştirdiğinde) e-posta adresine veya bu Sözleşmenin
başında belirtilen adrese.
Tebliğ, e-postanın gönderilmesinden 24 saat sonra tebliğ
şerhi sayılır. OS, e-posta adresinin geçersiz olduğu
konusunda bilgilendirilirse, tebliği OS'ye sağlanan
adrese ön ödemeli sertifikalı postayla iadeli taahhütlü
olarak gönderir. Böyle bir durumda, tebliğ, postalama
tarihinden tebliğ şerhi sayılır.

Satıcı, OS'nin Satıcıya gönderdiği tüm sözleşmeler,
tebliğler, talepler, açıklamalar ve diğer iletişimlerin
Seller agrees that all agreements, notices, demands, elektronik olarak bu tür bir iletişimin yazılı olması
disclosures and other communications that OS sends to gerektiği yönündeki yasal şartı yerine getirdiğini kabul
Seller electronically satisfy the legal requirement that eder.
such communication should be in writing.
Hükümlerin sağlanması: Burada yer alan her şeye
Survival of provisions: Notwithstanding anything rağmen, ürün ve içerik, hak ve lisanslar; beyanlar ve
contained herein, the provisions of clauses dealing with garantiler; tazminat, ihlaller ve talep; geçerli kanunlar ve
products & contents, rights and licenses; yargılama, anlaşmazlık çözümü hakemliği; tebliğler ve
representations and warranties; indemnification, talepsizlik ile ilgili maddelerin hükümleri işbu
infringements, and claim; governing law and Anlaşmanın feshine istinaden hak ve yükümlülüklerin
jurisdiction, dispute resolution arbitration; notices and kaldırılmasından sonra da geçerli olacaktır.
non-solicitation shall survive extinguishment of rights
and obligations pursuant to termination of this
Davranış Kuralları: Satıcı, aşağıdaki Davranış
Agreement.
Kurallarına her zaman uymak zorundadır. OS, Satıcıyı
Code of Conduct: Seller shall comply with the
kara listeye alma veya aşağıdakilerden herhangi birini
following Code of Conduct at all times. OS reserves
ihlal ettiği tespit edildiğinde Satıcı'yı beklemeye alma
the right to blacklist Seller or to make Seller pending if
hakkını saklı tutar. Satıcı yürürlükteki tüm yasalara ve
found violating any of the below. Seller must comply
düzenlemelere ("yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler")
with all applicable laws and regulations (“applicable
uymak zorundadır. OS, işinin her alanında rüşvet veya
laws and regulations”). OS has no tolerance for bribery
yolsuzluklara tolerans göstermez. OS politikası,
or corruption in any aspect of its business. OS’ policy
herhangi bir yolsuzluk, rüşvet, komisyonculuk, gasp,
prohibits engaging in any form of corruption, bribery,
zimmete para geçirme veya kara para aklamayı yasaklar.
kickback, extortion, embezzlement or money
OS, bu tür etkinliklerle ilgili geçerli tüm yasa ve
laundering. OS is committed not only to complying
yönetmeliklere uymakla kalmayıp, aynı zamanda dürüst
with all applicable laws and regulations regarding such
ve etik standartlarla hareket etmeyi taahhüt eder.
activities but also to acting with integrity and the
Taraflar, kamu görevlileri veya diğer herhangi bir şahsa
highest ethical standards. Parties shall not participate
ilişkin olarak, yolsuzluk, rüşvet, komisyonculuk, gasp,
in, facilitate or permit any form of corruption, bribery,
zimmete para geçirme veya kara para aklama olayına
kickback, extortion, embezzlement or money
herhangi bir biçimde katılmamalı, kolaylaştırmamalı
laundering, whether with respect to public officials or
veya izin vermemelidir. Taraflar, yürürlükte olan tüm
to any other person. Parties shall comply strictly with
kanunlara ve yönetmeliklere ve burada tanımlanan OS
all applicable laws and regulations and with OS’s
politikasına sıkı sıkıya uymak zorundadır.
policy set forth herein.
Satıcı, başkalarının Fikri Mülkiyet Haklarına saygı
Seller shall respect the Intellectual Property Rights of
göstermeli ve patentler, telif hakları, ticari markalar ve

others and shall comply with applicable laws and
regulations related to patents, copyrights, trademarks
and trade secrets. Seller shall safeguard OS’
confidential and proprietary information. This
obligation includes using commercially reasonable
means to safeguard information technology systems on
which Os’ information is stored or transmitted. In
addition, Parties shall refuse any improper access to
confidential or proprietary information of any other
company, including competitors and customers.
Change in Policy: The site created and controlled by
OS reserves the right to make any changes to the
website and the terms, conditions and disclaimers at
any time without prior information to the customers or
users of the services. Sellers are bound to understand
the terms and conditions before accessing to ZoodMall
and using the service provided by ZoodMall. Seller
continuous use of the site after the revising the terms
and conditions will be consider as Seller’s acceptance
of the said revised terms and conditions. OS shall, at
all times, have the right to change the terms and
policies and the terms of this Agreement. Additionally,
OS reserves the right to deny service to the Seller or a
user without specifying any reason.

ticari sırlarla ilgili kanun ve yönetmeliklere uymalıdır.
Satıcı, OS'nin gizli ve mülkiyetindeki bilgileri
koruyacaktır. Bu zorunluluk, OS'nin bilgilerinin
depolandığı veya aktarıldığı bilgi teknolojisi sistemlerini
korumak için ticari açıdan makul yolları içermektedir.
Buna ek olarak, Taraflar, rakipler ve müşteriler de dahil
olmak üzere başka herhangi bir şirketin gizli ya da
mülkiyet bilgilerine uygunsuz erişimleri reddedecektir.
Politika Değişikliği: OS tarafından oluşturulan ve
denetlenen site, web sitesinde, kayıt koşullarında ve
feragatnameler üzerinde herhangi bir zamanda, hizmetin
müşteri veya kullanıcılarına önceden bilgi vermeksizin
herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Satıcılar ZoodMall'a erişmeden ve ZoodMall tarafından
sağlanan hizmetleri kullanmalıdan önce şartları ve
koşulları anlamalıdır. Satıcının şartlar ve koşullar revize
edildikten sonra siteyi kullanmaya devam etmesi,
Satıcı'nın söz konusu gözden geçirilmiş şartları kabul
etmesi anlamına gelir. OS, her zaman, işbu Sözleşmenin
şartlarını ve politikalarını ve koşullarını değiştirme
hakkına sahiptir. Buna ek olarak, OS herhangi bir sebep
belirtmeksizin Satıcı veya bir kullanıcıya hizmet
vermeme hakkını saklı tutar.
YASAL UYARI: BU YASAL UYARI, BU SATICI
SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMIŞ HERHANGİ BİR
KİŞİ, ŞİRKET, BİREY VEYA KURULUŞ VE
BURADA SAĞLANAN İLGİLİ HİZMETLER İÇİN
GEÇERLİDİR. BU ŞARTLAR VE KOŞULLARDA
YER ALAN BİLGİLER, ÖZEL OLARAK BU SATICI
SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN HİZMETLERİN
SUNULMASIYLA
İLGİLİDİR
VE
SATICI
TARAFINDAN TANINMIŞ VE USULÜNE UYGUN
OLARAK
İMZALANMIŞTIR.
OS'NİN,
BU
SÖZLEŞME
KAPSAMINDA
KULLANILAN
BİREYSEL VEYA KURULUŞ VEYA ÜÇÜNCÜ
PARTİLERİN ÜRÜNLERİNİN VE HİZMETLERİNİN
VERİMLİLİĞİNİ
KONTROL
ETMEK
VEYA
ONAYLAMAK İÇİN BİR YÖNTEMİ YOKTUR.
SATICI, BU SÖZLEŞMENİN SÜRESİ BOYUNCA
UĞRANAN
KAR
VEYA
ZARARLARDAN
YALNIZCA
SATICININ
SORUMLU
TUTULACAĞINI KABUL EDER VE TANIR.

DISCLAIMER: THIS DISCLAIMER SHALL BE
APPLICABLE TO ANY PERSON, COMPANY,
INDIVIDUAL OR ENTITY WHO HAS ENTERED
INTO THIS SELLER AGREEMENT AND OTHER
RELATED SERVICES PROVIDED HEREIN. THE
INFORMATION CONTAINED IN THESE TERMS
AND CONDITIONS HAVE BEEN PROVIDED
SPECIFICALLY FOR THE PURPOSE OF
OFFERING THE SERVICES MENTIONED IN THIS
SELLER AGREEMENT AND THE SAME IS
ACKNOWLEDGED AND DULY SIGNED BY
SELLER. OS DOES NOT HAVE ANY METHOD TO
ASSESS OR VERIFY THE VERACITY OF
INDIVIDUAL'S OR ENTITY'S OR THIRD PARTY'S
PRODUCTS AND SERVICES WHICH ARE
OFFERED UNDER THIS AGREEMENT. SELLER
FURTHER AGREES AND ACKNOWLEDGES
THAT SELLER ALONE SHALL BE HELD
RESPONSIBLE FOR ANY PROFIT OR LOSS
INCURRED DURING THE TERM OF THIS
OS, DOĞRUDAN, DOLAYLI OLARAK, TESADÜFİ,
AGREEMENT.
CEZAİ VEYA DOLAYLI HASARLAR DAHİL,
OS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN BU

OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THIS
SITE, SERVICE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE
AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. SELLER
EXPRESSLY AGREES THAT SELLER USE OF
THIS SITE IS AT SELLER’S SOLE RISK.

SİTENİN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN
KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN
SORUMLU TUTULAMAZ. SATICILAR, SATICI BU
SİTENİN KULLANIMININ SATICININ YALNIZCA
KENDİ RİSKİ OLDUĞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE
KABUL EDER.

BU BELGENİN KANITI OLARAK, Tarafların her biri,
IN WITNESS WHEREOF, each of the Parties hereto
bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tam
has caused this Agreement to be executed by its duly
yetkili temsilcileri tarafından uygulanmasına neden
authorized representatives as of the effective date.
olmuştur.
For OS

OS Adına

Satıcı Adına

For the Seller

_______________

______________

_______________

______________

Name

Name

İsim

İsim

Title

Title

Ünvan

Ünvan

For OSKZ

___________________
Name
Title

OSKZ Adına

________________
İsim
Ünvan

OSL Adına
For OSL

___________________
___________________
Name
Title

İsim
Ünvan

Annex 1
Ek 1

Other Fees

Diğer ücretler
Nota: the content of this Annex may be modified
from time to time by OS without having to execute
a new agreement or an amendment to the Not: Bu Ek'in içeriği, zaman zaman OS tarafından,
Sözleşmeye ek yeni bir sözleşme veya değişiklik
Agreement.
yapmak zorunda kalmadan değiştirilebilir.
a. OS implements various marketing campaigns
through various channels. The marketing
channels may include, but not be limited to,
promotion / coupon codes, bank promotions, cash
back offers, emails, website showcase, social
media promotions, category specific campaigns,
print media campaigns, etc.
b. Seller, at the time of sign up, is enrolled by
default to participate into these campaigns, so
that OS can promote their Products in the
relevant campaigns. OS may or may not, at its
discretion, include Sellers Products on the
marketing campaigns as it depends on the nature
of the campaigns.

a.

b.

c. Seller can notify OS if it does not wish to
participate in any of the promotions.

c.

d. The marketing fee for such participation to
promotion campaigns shall be indicated by OS to
the Seller.

d.

OS, çeşitli kanallar vasıtasıyla çeşitli pazarlama
kampanyaları uygular. Pazarlama kanalları,
promosyon
/
kupon
kodları,
banka
promosyonları, nakit geri ödeme teklifleri, epostalar, web sitesi vitrini, sosyal medya
promosyonları, kategoriye özel kampanyalar,
basılı medya kampanyaları vb. içerebilir ancak
bunlarla sınırlı değildir.
Satıcı, kaydolma sırasında, varsayılan olarak, bu
kampanyalara katılmak için kayıtlı olduğundan,
OS, Satıcının Ürünlerini ilgili kampanyalarda
tanıtabilir. OS, kampanyaların niteliğine bağlı
olarak
Satıcının
Ürünlerini
pazarlama
kampanyalarına dahil edebilir veya kendi
takdirine bağlı olarak dahil etmeyebilir.
Satıcı, promosyonlardan herhangi birine
katılmak istemiyorsa OS'yi bilgilendirebilir.
Bu tür promosyon kampanyalarına katılımların
pazarlama ücretleri OS tarafından Satıcı'ya
belirtilecektir.

