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1. İş bu Sözleşme (“Sözleşme”), Apti -Online Site Apartman ve Plaza Yönetim Teknolojileri A.Ş. (“Apti”) ile yukarıda ticari unvanı ve bilgileri yer alan şirket (“Üye
İşyeri”) arasında aşağıda belirtilen şartlar dahilinde tam bir mutabakat sağlanarak yapılmıştır.
2- Sözleşmenin konusu, Apti tarafından aşağıda belirtilen toplu yaşam alanlarında ikamet eden kişilere (“Kullanıcı”) sağlanan uygulama (“Uygulama”)üzerinden
kullanıcıların,Üye İşyeri’nden verecekleri hizmet taleplerine istinaden Üye İşyeri, Vergiler, daire sakinlerine verilecek Apti Aidat Puan ve Site Yönetimi Bedeli
dahil yukarıda anlaşılan tutarı her bir talep başına Apti’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Yukarıdaki siteye ve daire sakinlerine verilecek rakamlar Apti veya
Anlaşmalı kurum tarafından değiştirilebilir.
3- Üye İşyeri, Aşağıda yer alan toplu yaşam alanlarından hangilerinde ürünlerinin Uygulama üzerinden gösterilmesini istediğini seçebilecektir.
4- Apti her ay başında, bir önceki ay anlaşmalı siteleri üzerinden üye işyerine gelen toplam sipariş adedine göre belirlenen bedel üzerinden üye işyerine anlaşılan
tutar kadar fatura kesecektir. Üye İşyeri, söz konusu bir ay önceki ürün sipariş bedellerini takip eden ayın 1. (Birinci) ila 10. (Onuncu) günü arasında Apti’nin
yukarıda yazılı Iban no’lu hesabına ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye İşyeri’nin, anılı bir ay önceki ürün sipariş bedellerini belirtilen zaman diliminde
ödememesi durumunda APTİ ilgili bedeller ödeninceye kadar Üye İşyeri’nin Uygulama’ya girişini ve satış yapmasını askıya alabilecektir.
5- Tarafların, işbu sözleşme kapsamında kendilerine yüklenen yükümlülükleri üç defa yerine getirmemeleri durumunda işbu sözleşme askıya alınabilir veya
tarafların iradesi uyarınca feshedilebilir. Tarafların yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda ortaya çıkan zararın tazmin edilmesinden, zarara sebebiyet
veren taraf sorumludur.
6- Üye İşyeri, Apti tarafından kendisine ait ürünlerin satışlarını/siparişlerini artırmak amacıyla Uygulama üzerinden Kullanıcıya yönelik bilgilendirme ve tanıtım
yapılabileceğini kabul eder.
7- Apti, entegrasyonu olan sitelerden Üye İşyerine ait araçların otomatik hızlı geçişlerini sağlayacaktır.
8- Üye işyeri ürün ve hizmetleri ile alakalı kendisine verilen panelden Uygulamaya giriş ya da değişiklik yapabileceği gibi bunun bedeli karşılığında Apti tarafından
yerine getirilmesini de talep edebilir.
9- Üye İşyeri, Uygulama üzerinden gelen hizmet taleplerine en kısa sürede dönüş yapmayı/teslim etmeyi taahhüt eder.
10- Üye İşyeri, kendisi tarafından Uygulama’ya gireceği, satılacak ürünlerin görsellerinden/dokümantasyonlarından dolayı APTİ’nin hiçbir hukuki ve mali
sorumluluğunun olmayacağını, Üye İşyerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak üzere Türkiye
Cumhuriyeti Kanunları kapsamında sorumlu olduğunu ve kanunlara aykırılık nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve tazminattan kendisinin sorumlu
olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11- Üye İşyeri, Uygulama üzerinden satacağı ürünlerinin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, sağlık koşullarına uygun olacağını, sahte ürünleri, lisanslı olmasına
rağmen lisansı alınmamış ürünleri, tekel ürünlerini ve kanunlar uyarınca yasaklı diğer ürünleri satmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
12- Sözleşmeyi taraflar dilediği zaman askıya alabilir yada sonlandırabilir. Üye iş yeri sistem üzerinden sipariş gelmemesi durumunda herhangi bir ücret
ödemeyecektir.
13- Taraflar, Sözleşme’den kaynaklı uyuşmazlıkların hallinde İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.
14- Sözleşme ...../…../2020 tarihinde imzalanmış olup 1 yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan biri Sözleşme’nin sona ermesinden 1 (Bir) ay öncesine kadar
Sözleşmenin farklı şartlar altında yenilenmesi yahut yenilenmemesi talebini yazılı olarak diğer tarafa ihtar etmez ise Sözleşme, sürenin sona ermesini takiben 1
(bir) yıl süre ile aynı şartlarda yenilenecektir.
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