
  İMZA 

TAKSİTLİ MODEM SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

İşbu taksitli modem satış sözleşmesi aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

1) TARAFLAR 

Bu sözleşme, YEŞİLKENT MAHALLESİ 1880. SK. B BLOK Apt. NO: 60 /1/10 ESENYURT/İSTANBUL 

adresinde bulunan Elektrohat Bilgi Teknolojileri Ve Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş ile  

……………………………………………………………….   adresinde mukim  ……………………  TC 

Kimlik/VKN’lu   ………………………….   arasında imzalanmıştır. 

Bu sözleşmede Elektrohat Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş “ 

NETGALAKSİ “ olarak    ………………………………..……..  ise ABONE olarak isimlendirilmiştir. 

2) KONU 

Bu sözleşme NETGALAKSİ' nin mevcut internet hizmeti ABONELERİ ile NETGALAKSİ arasında 

düzenlenen modem sahibi olmak ve teslimi için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. 

3) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1) ABONE' ler diledikleri takdirde NETGALAKSİ tarafından temin edilecek modem cihazını peşin veya 2 

taksitle satın alma hakkına sahiptir.  

3.2) Modem' in fiyatı  …..  ₺ olmakla birlikte ABONE bunu peşin veya iki taksit şeklinde satın alabilecektir. 

 

   250₺      PEŞİN ( 1 AY) ,Toplam Tutar    250₺                                137,5 ₺   2 AY     ,Toplam Tutar   275  ₺ 

 

3.3) ABONE sahip olmak istediği modeme ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata 

ilişkin NETGALAKSİ tarafından doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bu sözleşmenin imzası ile 

elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme konusu modem, 30 günlük 

yasal süreyi aşmamak kaydı ile ABONE' nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ABONE' nin iş bu 

sözleşmede belirlenen adresine teslim edilir. Bu süre zarfında NETGALAKSİ' den kaynaklanan nedenlerle 

mücbir sebepler hariç olmak üzere teslim edilmediği takdirde ABONE' nin iş bu sözleşmeyi feshetme hakkı 

bulunmaktadır. Fakat bu teslimin 30 gün içerisinde yapılmaması ABONE' nin veya teslimle görevli kargo 

firmasının hatasından veya kusurundan kaynaklanan her türlü neden ve eksik yada yanlış adres vermesi, adres 

değişikliğini NETGALAKSİ' ye bildirmemesi, olmayan bir adres vermesi, adresteki sokak mahalle veya 

numaranın değişmesi halinde NETGALAKSİ' ye bildirilmemesi veya idari olarak adreste değişiklik yapılması 

başta olmak üzere ABONE' den kaynaklanan her türlü sebebin mevcudiyeti halinde NETGALAKSİ teslim 

edilememeden sorumlu değildir. Bu teslimin gecikmesinden kaynaklı ABONE' nin iş bu sözleşmeyi, abonelik 

sözleşmesi ve abonelik sözleşmesi ekini feshetme hakkı bulunmamaktadır. 

3.4) NETGALAKSİ sözleşme konusu modemi yasal mevzuata uygun olarak doğru ve korumak için tüm 

önlemleri alarak teslim etmekle yükümlüdür. Fakat kargo sürecinde teslim edilecek modemin kaybolması, 

çalınması, kırılması veya bozulması gibi NETGALAKSİ' den kaynaklanmayan neden ile ifanın eksik veya 

yanlış gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi halinde sorumluluk NETGALAKSİ' ye ait değildir. 

3.5) ABONE sözleşme konusu modemi teslim almadan önce muayene etmekle, ezik, kırık, ambalajı 

yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacağını iş bu sözleşme ile kabul ve 

taahhüt eder. Teslim alınan modemin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra modemin 

özenle korunması borcu ABONE' ye aittir. ABONE' nin cayma hakkı mevcuttur. Fakat bu hakkını kullanacak 

olması halinde, modemin kullanılmaması gerekmektedir. ABONE cayma hakkını kullanır, modemi 

NETGALAKSİ' ye iade etmesi halinde NETGALAKSİ yapılan kontrollerde modemin kırık, bozuk olduğunu 

tespit eder ise her ne kadar ABONE cayma hakkını kullanmış olsa dahi modemin ücretini NETGALAKSİ' ye 

ödemekle yükümlüdür. NETGALAKSİ tarafından yapılan kontroller sırasında cayma hakkı süresinde 

beklenmeyecek derecede fazla kullanım yapılmış ve yıpranmış olduğu tespit edilirse modemin fiyatının 

yarısından az olmamak üzere ABONE' den yıpranma payı talep eder. ABONE cayma hakkını kullandığından 

bahisle bu ödemeden ve sorumluluktan kaçınamaz. 

3.6) ABONE iş bu modem alma kampanyasından, bir sebep göstermeksizin Kampanya’dan çıkma talebinde 

bulunması, Ürün’e ilişkin taksitleri ödememesi, herhangi bir nedenle internet hizmetini alamadığı gerekçesiyle 

internet aboneliğini iptal etmesi, devir, Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmesi veya Abonelik Sözleşmesi’nin 

NETGALAKSİ tarafından feshedilmesi, işbu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmemesi ya da bu hükümlere 

aykırı hareket etmesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, iş bu sözleşmenin veya abonelik 

sözleşmesinin veya abonelik sözleşme ekinin herhangi bir nedenle modem taksit süresinden önce sona ermesi 

durumunda; yukarıda 3.2 madde bendinde belirtilen modemin toplam bedeli ABONE’DEN tahsil edilir. 

ABONE' nin ödediği taksit bedelleri var ise  ürünün bedelinden düşülerek ABONE' den tahsil edilir. 

3.7) ABONE' nin nakil talebinde bulunması ve naklettireceği adreste satın aldığı modemin kullanılamaması 

sebebiyle ABONE' nin aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda, modemin kullanılamaması 
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NETGALAKSİ' den kaynaklanan bir sebep olmadığından ABONE modem bedelini NETGALAKSİ' ye 

ödemekle yükümlüdür. Bu sebeple ödemekten imtina edemez. 

3.8) NETGALAKSİ iş bu sözleşmede yazılı şartlar bakımından resmi ve adli makamların müdahalesi veya 

teknik şartlardan ötürü, işbu sözleşme şartlarında değişiklik oluşabilir veya süresinden önce iş bu sözleşmedeki 

şartlar kaldırılabilir. Bu değişiklikten kaynaklı olarak veya herhangi bir nedenle süresinden önce iş bu 

sözleşmedeki şartların kaldırılmasından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, 

NETGALAKSİ tarafından https://netgalaksi.com.tr/resmi internet sitesi üzerinden veya benzeri yollarla 

ABONE’ lerine duyurulur. Bu durumda, ABONE NETGALAKSİ tarafından bu yolla yapılan duyurulardan 

bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda veya hak talebinde bulunamaz. 

3.9) ABONE cihazı özenle kullanmak ve korumakla yükümlüdür. ABONE modemin usulüne uygun olarak 

gerekli tüm tedbirleri alarak ve kullanacağı yere ilişkin elektrik akımı dahil tüm kontrolleri yaptırmakla 

yükümlüdür. ABONE' nin kullanımı sebebiyle oluşacak tüm arızalardan NETGALAKSİ sorumlu değildir. 

3.10) ABONE iş bu sözleşme kapsamında modemi peşin alması halinde NETGALAKSİ tarafından yansıtılan 

faturaya ilişkin ödeme süresinin geçmesi halinde ABONE' ye vermiş olduğu GSM numarasına mesaj atmak 

suretiyle uyarı gönderir. ABONE' nin verdiği telefon numarasının yanlış olması , hatalı olması veya eksik 

olması sebebiyle bu mesajın ulaşmaması ABONE' nin temerrüde düşmesine engel teşkil etmez. Bu uyarıya 

rağmen ödeme yapılmaması halinde NETGALAKSİ bu bedeli yasal yollardan tahsil etme hakkı bulunmaktadır. 

3.11) ABONE' nin bu sözleşme kapsamında taksitli alması halinde ise, taksitlerin zamanında ödenmemesi 

halinde ABONE' ye vermiş olduğu GSM numarasına mesaj atmak suretiyle uyarı gönderir. ABONE' nin 

verdiği telefon numarasının yanlış olması , hatalı olması veya eksik olması sebebiyle bu mesajın ulaşmaması 

ABONE' nin temerrüde düşmesine engel teşkil etmez. Bu uyarıya rağmen ödeme yapılmaması halinde 

NETGALAKSİ bu bedeli yasal  yollardan tahsil etme hakkı bulunmaktadır. ABONE taksitli modem alınması 

halinde ilk taksitin ödenmemesi üzerine atılan mesaj sonrası 20 gün geçmesi halinde herhangi bir ödeme 

yapılmaz ise, ikinci ve diğer taksitlerin vadesi beklenmeksizin tüm taksitler muaccel hale gelir ve 

NETGALAKSİ' nin modemin tüm bedelini yasal yoldan tahsil etme hakkı bulunmaktadır. 

4) CAYMA HAKKI 

4.1) ABONE modemin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on 

dört) gün içerisinde, NETGALAKSİ' ye bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve 

hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi 

sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı 

kullanılamaz. ABONE, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen 

kabul eder. 

4.2) Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde ABONE iadeli taahhütlü posta, faks 

veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) Adresteki 3. kişiye veya ABONE’ ye teslim edilen ürünün faturası 

b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız 

olarak teslim edilmesi gerekmektedir. 

ABONE cayma hakkını kullandığı halde 10 gün içerisinde modemi NETGALAKSİ' ye iade etmemesi halinde 

cayma hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olarak sayılır ve cayma hakkını hiç kullanmamış gibi, NETGALAKSİ 

bedeli ABONE' den tahsil eder. Modem NETGALAKSİ' ye ulaştıktan sonra iade edilen modemde herhangi bir 

kırık hasar ve olağandışı bir kullanım yok ise 24 gün içerisinde iş bu sözleşme ile birlikte bedeli ABONE' ye 

iade eder. 

ABONE cayma hakkını kullanır, modemi NETGALAKSİ' ye iade etmesi halinde NETGALAKSİ yapılan 

kontrollerde modemin kırık, bozuk olduğunu tespit eder ise her ne kadar ABONE cayma hakkını kullanmış olsa 

dahi modemin ücretini NETGALAKSİ' ye ödemekle yükümlüdür. NETGALAKSİ tarafından yapılan kontroller 

sırasında cayma hakkı süresinde beklenmeyecek derecede fazla kullanım yapılmış ve yıpranmış olduğu tespit 

edilirse modemin fiyatının yarısından az olmamak üzere ABONE' den yıpranma payı talep eder. ABONE 

cayma hakkını kullandığından bahisle bu ödemeden ve sorumluluktan kaçınamaz. 

5)  YETKİLİ MAHKEME 

İş bu sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda BURSA mahkemeleri ve icra daireleri 

yetkilidir. 

İş bu sözleşme öncesinde sözleşmenin bir nüshası aboneye teslim edilmiştir. 
Elektrohat Bilgi Teknolojileri ve 

Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş   

 

Tarih: ..…/….../……..  

Abone Ad Soyad 

                                                                                 

https://netgalaksi.com.tr/

