Ticiz.com Müşteri Hizmet Sözleşmesi
1. GİRİŞ
1.1. İşbu hüküm ve şartlar, "TIU.RU portal" LLC Şirketi’nin (bundan böyle – “Ticiz.com”) aşağıdaki
site kullanım hüküm ve şartlarının kabul edilmesi suretiyle Ticiz.com Müşteri Hizmet Sözleşmesini
(bundan böyle – “Sözleşme”) akdetmeye yönelik teklifi içermektedir.
1.2. İşbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartları kabul ederek hizmet paketlerinden birini satın alan
herhangi bir gerçek kişi veya tüzel kişi Müşteri sayılır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, Ticiz.com, satın alınan hizmet paketine göre
(bundan böyle – “Tarife”) Müşteriye bilgi ve içerik yayınlama, işleme, http://ticiz.com/ portalında web
sitesi açma hizmetleri (bundan böyle – “Hizmetler”) tedarik etmeyi taahhüt eder. Hizmet paketlerinin
ücretleri ve paketler bilgileri şu adreste bulunabilir: http://ticiz.com/how_to_order.
2.2. İşbu Şartları kabul edip uygulayarak Müşteri, bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan,
http://ticiz.com/terms-of-use adresinde yer alan Kullanıcı Sözleşmesinin hüküm ve şartlarına;
http://ticiz.com/publication-rules adresinde yer alan İçerik Ekleme Kurallarına riayet etmeyi kabul ve
taahhüt eder. Bu Sözleşmenin şartları müşteri tarafından kabul edilirken geçerli olan Kullanıcı
Sözleşmesi ve İçerik Ekleme Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda eski
sürümleri kullanılabilir.
3. HİZMETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ VE ÖDEME ŞARTLARI
3.1. Ticiz.com’un bu Sözleşme çerçevesinde sağladığı hizmetlerin ücreti, Madde 2.1.’de belirtildiği
gibi Müşterinin abone olduğu tarifeye göre belirlenir.
3.2. Sözleşme kapsamında Müşteriye verilecek hizmet karşılığı ücret, abone olmak istediği Hizmet
Paketinin ücretinin % 100’ü (yüzde yüzü) tutarında bir avans ödemesi olarak alınır.
Hizmet paketin satın alınması halinde Müşteriye verilecek hizmet süresi bir yıldır. Sözleşmenin süresi
sona erdiği tarihten 3 iş günü içinde Müşterinin reklamasyon faturası keserek itiraz etmediği sürece,
Ticiz.com Sözleşme kapsamındaki yükümlülüğü tamamlamış sayılır.
4. HİZMETLERİN KABULÜ
4.1. Madde 3.2.’e göre Müşteri tarafından ön ödeme yapıldığı takdirde sözleşmenin şartları kabul
edilmiş sayılır.
5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ŞARTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
5.1. İşbu Sözleşme, http://ticiz.com/oferta_ticiz_com.pdf adresinde yayınlandığı andan itibaren
yürürlüğe girer ve ticiz.com tarafından iptal edilene kadar geçerlidir.
5.2. Ticiz.com istediği zaman ve istediği koşullarla işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını değiştirme ve
sözleşmeyi iptal etme hakkını saklı tutar. Sözleşmede ticiz.com tarafından herhangi bir değişiklik
yapıldığı takdirde tüm yapılan değişiklikleri içeren yeni sözleşme, Madde 5.1. içinde belirtilen web
adresinde yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
6.1. Sözleşmeyi Madde 4.’de belirtildiği şekilde kabul eden Müşteri bu sözleşmeye imza atmış sayılır.

6.2. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından kabul edildiği andan itibaren, Sözleşme yükümlülüklerinin
Taraflarca yerine getirilmesi kaydıyla 1 yıl veya feshedilene kadar geçerlidir.
7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
7.1. İşbu sözleşme aşağıda belirtilen durumlarda sona erdirilebilir:
7.1.1. Tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla her zaman sona erdirilebilir.
7.1.2. Sözleşme, ihlal edilmesi durumunda karşı Tarafa yazılı bir bildirim göndermek suretiyle tek
taraflı olarak sona erdirilebilir. Bu durumda, sözleşme hükümlerini ihlal eden Tarafa diğer Taraf
tarafından gönderilen yazılı bildirimin ulaştığı an itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır.
7.1.3. Sözleşme sona ermeden 10 (on) gün önce her iki Taraf sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunmak
şartı ile; feshetme yetkisine sahiptir.
7.1.4. Ve işbu sözleşmede öngörülen diğer şartlarda.
7.1.5. Sözleşme Ticiz.com tarafından feshedildiği durumda, Madde 2.2.’de belirtilen durumlar hariç
olmak üzere Müşteriye, alınan ücretin Sözleşmenin sona ermesine kalan gün sayısıyla orantılı olarak
hesaplanan kalan kısmı iade edilecektir.
8. GARANTİLER
8.1. Müşteri, işbu Sözleşmeyi kabul etme ve şartlarını yerine getirme yetkisine sahip olduğunu temsil
ve garanti eder.
8.2. Müşteri, işbu Sözleşmesinin Şartlarını kabul ederek aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder:
8.2.1. Müşteri tarafından, ticiz.com’a kullanıcı olarak kayıt olunurken ve Hizmetlerin ödemesini
gerçekleştirmek amacıyla temin edilmiş olan bütün bilgilerin gerçek, tam ve güncel olduğunu;
8.2.2. Sözleşmeyi tam olarak inceleyip, Sözleşmenin konusunu, tüm şartlar ve hükümlerini tam olarak
anladığını, Sözleşmeyi kendi isteğiyle gönüllü olarak kabul edip onaylamış olduğunu;
8.2.3. Sözleşmede yer alan tüm şartları yerine getirmek ve Sözleşmeyi onaylamak için gerekli olan
tüm haklara sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.
9. YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI
9.1. Bu Sözleşmede yer alan hükümlerin ihlal edilmesi durumunda Taraflar, Sözleşmenin ve/veya
Mevzuatın öngördüğü ölçüde sorumlu tutulur.
9.2. Müşteri, ticiz.com’a eklediği ve web sitesinde yayınladığı içeriklerin reklam mevzuatı, telif hakkı
ve rekabet kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerine uygun olduğundan, ticiz.com’a kullanıcı
olarak kayıt olurken temin ettiği bilgilerin gerçek, tam ve güncel olduğundan, Madde 8.’de yer alan
garanti ve temsillerin doğru olduğundan sorumludur.
9.3. Madde 9.’a uygun olarak Müşteri, web sitesinde yayınlanan içeriklerden kaynaklanabilecek her
türlü itiraz, şikayet ve uyuşmazlıkları kendi gücüyle çözmeyi veya söz konusu içeriklerin sebep
olduğu, Ticiz.com’a açılan davalardan doğacak, mahkeme masrafları dahil tüm masrafları karşılamayı
kabul ve taahhüt eder.
10. Ticiz.com BİLGİLERİ
"TIU.RU portal" LLC
Resmi adres: Krasnaya Presnya Caddesi No. 24 Moskova 123022 Rusya Federasyonu
TIN: 7702765349

