
Satış Sözleşmesi 

Mağazamızda alışveriş yapan ALICI, sözleşmeyi OKUMUŞ ve kabul etmiş sayılır 

Üye Bilgileri: Üye, bilgilerini eksiksiz ve hatasız girmelidir. Teslimatın sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için, telefon numarası ve Vergi numarası (TC Kimlik Numarası) girilmesi 
zorunludur. Bu bilgiler hem Güvenlik için hem de Kanuni zorunluluktan dolayı gereklidir. 

Hatalar: Ürün açıklaması, adı, fiyatı, resmi vs. her türlü içerikte oluşabilecek hatalarından 
dolayı Mağazamız sorumlu tutulamaz 

Fiyat Politikası: Mağazamızda satılan ürün fiyatlarını Serbest Ekonomi kuralları gereği 
Mağazamız belirler. Etiket fiyatı, Satış Fiyatı ve İndirimli Fiyat buna dahildir. Müşteri, Ürün 
üreticisi, İthalatçısı ya da dağıtıcısı dahil hiç kimse fiyatı değiştirmemiz konusunda bizi zorlama 
yetkisi yoktur. Yazım hataları istisnadır. 

İade: Mağazamız sattığı hangi ürünü İade Koşulları Sayfasında belirtilen durumlarda iade alma 
garantisi verir. 

Ücretler: Mağazamız tarafından tahsil edilen ücretler; ilgili bölümlerde müşterinin görebileceği 
şekilde açıkça görüntülenir. Bu fiyatlara sonradan itiraz edilemez. 

Müşteri Memnuniyeti: Mağazamız Müşteri memnuniyetini Maksimum düzeyde tutmak için 
yoğun çaba harcamaktadır. Mağazamızı zarara uğratmaya yönelik ve genel ticaret kuralları 
çerçevesinde olmayan Müşteri talepleri hariç tüm şikayet ve istekleriniz dikkatle incelenerek 
İVEDİ sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. 

Güvenlik Tedbirleri: Mağazamıza verilen siparişler, bir dizi güvenlik tedbirinden geçtikten 
sonra müşteriye gönderilir. Mağaza yöneticilerimiz satış esnasında müşteriden bazı ek bilgiler 
talep edebilir. Talep edilen Bilgiler Sizin güvenliğiniz içindir. Müşteri bu talepleri karşılamakla 
yükümlüdür. Firma yöneticilerimiz tarafından güvenli görülmeyen ya da kuşku uyandıran 
siparişler gönderilmez. 

Ürün teslimatı: Mağazamız tarafından satın alınan ürünler, belirlenen Kargo şirketleri ya da 
kendi dağıtım ağımız ile kimlik kontrolü yapılarak teslim edilir. Teslimatlar da farklı bir kargo 
şirketi ile teslimat talep edilemez. Sipariş edilen ürünün paketi Müşteri tarafından teslim 
alınırken; Mutlaka Kontrol edilmeli, hatalı ve hasarlı paketler teslim alınmamalıdır. Paket teslim 
alındığı anda sipariş; Kargo Yetkilisi tarafından eksiksiz ve Sağlam olarak teslim edilmiş 
sayılacaktır. 



MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.) 28.11.2013 
tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca öngörülen internet üzerinden 
gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir. 

1.TARAFLAR: 

1.1. SATICI: 

Unvan : Havva Ünlü - Havva Dizayn  

Adres : Ata Mah. 757. Sk. 8M Yenimahalle Ankara 

Telefon : 0312 543 77 75 

İnternet Sitesi : hobilove.com (Bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır.)  

1.2. ALICI:  

Müşteri olarak hobilove.com alışveriş sitesine üye olan kişidir. (Bundan böyle "Alıcı" olarak 
anılacaktır.) Üye olunurken kullanılan ve bu suretle doğru olduğu Alıcı tarafından kabul ve 
taahhüt edilen kimlik, adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Alıcının üye olurken kullandığı 
bilgilerin kendisine ait olmaması, eksik ya da hatalı olması gibi durumlarda meydana 
gelebilecek zararlardan Satıcı sorumlu değildir.  

Bundan böyle Alıcı ve Satıcı ayrı ayrı "taraf" ve birlikte "taraflar" olarak anılacaktır.  

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI: 

2.1. İşbu Sözleşmenin konusu; Alıcının, Satıcıya ait hobilove.com alışveriş sitesi üzerinden 
elektronik ortamda satın aldığı ve siparişin sonlandığı anda alışveriş sepetinde bulunan, 
aşağıda nitelikleri ve satış fiyatları belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 
tarafların hak ve yükümlülüklerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 
düzenlenmesidir. 

2.2. Siparişi elektronik ortamda onaylaması durumunda A lıcı; işbu Sözleşmenin tüm koşullarını 
ve aşağıda izah edildiği üzere Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin bedelini, sipariş 
aşamasında bildirilen vergi ve diğer masrafları (kargo ücreti vb.) ödeme yükümlülüğü altına 
gireceği hususunu okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini taahhüt etmektedir. 

2.3. Ticari ve mesleki amaçlarla gerçekleştirilen satış sözleşmelerinde, Alıcı konumunda 
bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, tüketici sıfatını haiz olmadıklarından, işbu Sözleşmede 6502 
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca zorunlu olarak ve yalnızca tüketiciler 
lehine düzenlenen (cayma hakkı vb.) yasal haklardan yararlanamayacak, 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine uygun işlem yapma yükümlülükleri devam edecektir. 

3. GENEL HÜKÜMLER: 



3.1. Alıcı hobilove.com alışveriş sitesinde, 2. maddede belirtilen Sözleşme konusu ürün veya 
ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimata ve teslimat 
masraflarının - aksi 2. maddede belirtilmediği takdirde - Alıcı tarafından karşılanacağına, 
teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcının ticari unvanı, adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin 
ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder. Alıcı; bu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli 
sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen 
ürün ya da ürünlere ait temel özellikler, ürün ya da ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve 
teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.  

3.2. Sözleşme konusu ürün ya da ürünler, her bir ürün için Alıcının bildirdiği teslimat adresinin 
uzaklığına bağlı olarak 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, Alıcının bildirdiği adresteki gerçek 
kişi veya tüzel kişiye teslim edilir. (Satıcı tarafından karşılanacağı belirtilmediği takdirde) 2. 
maddede gösterilen, teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti Alıcının siparişe ilişkin faturasına 
"Gönderim Ücreti" adı altında yansıtılacaktır.  

3.3. Sözleşme konusu ürün ya da ürünler, Alıcıdan başka bir gerçek veya tüzel kişiye teslim 
edilecek ise, teslim edilecek gerçek veya tüzel kişinin teslimatı kabul etmemesi durumunda 
meydana gelebilecek zararlardan Satıcı sorumlu değildir. 

3.4. Kargo firmasının, Sözleşme konusu ürün ya da ürünleri Alıcıya teslim etmesi aşamasında 
karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin Alıcıya teslim 
edilememesi durumundan meydana gelebilecek zararlardan Satıcı sorumlu değildir.  

3.5. Satıcı, Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin Alıcıya sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen 
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden 
sorumludur.  

3.6. Satıcı, internet sitesindeki sistem hatalarından meydana gelen sorunlardan, tasarımdan ya 
da yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek 
tanıtım ve fiyat hataları ya da diğer hatalardan sorumlu değildir. İnternet sitesindeki sistem 
hatalarına dayalı olarak Alıcı, Satıcıdan hangi ad altında olursa olsun hak iddiasında bulunamaz.  

3.7. Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartı ile; Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi 
dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.  

3.8. Satıcı, Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin yerine getirilmesinin imkansızlaşması 
halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu Sözleşmeden doğan 
ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan (sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde) Alıcıya bildirir 
ve stoklarında bulunması halinde Alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı biri ürün tedarik edebilir. 
Ancak böyle bir durumda Satıcının, Alıcıya Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi 
dolmadan (sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde) bildirimde bulunmak kaydı ile eşit kalite ve 
fiyatta farklı bir ürün tedarik etmek yerine, Alıcı tarafından ödenen ürün bedelini iade etme 
hakkı da saklıdır. Alıcı, Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin stoklarda bulunmadığı kendisine 
bildirilmesine rağmen para iadesi yerine, eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edilmesine 
yönelik bir talep ileri süremeyecektir.  

3.9. Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasının 
Satıcıya, Alıcı tarafından ulaştırılmış olması ve ürün / sipariş bedelinin Alıcının tarafından 
ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir sebeple ürün / sipariş bedeli Alıcı tarafından ödenmez veya 
banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin teslimi 
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.  



3.10. Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının, banka 
kartının, debit kartının ve / veya Ininal kartının Alıcının kurusundan kaynaklanmayan bir şekilde 
yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile, ilgili banka veya finans 
kuruluşunun Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin bedelini Satıcıya ödememesi halinde, 
teslim edilmiş olması kaydı ile Alıcının ilgili ürün ya da ürünleri 3 gün içinde Satıcıya geri 
göndermesi zorunludur. Böyle bir durumda gönderim giderleri Alıcıya aittir.  

3.11. Satıcı, mücbir sebepler veya gönderimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın imkanının 
ortadan kalkması gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürün ya da ürünleri 30 
günlük süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde 
Alıcı siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin varsa muadili ile 
değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar 
ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 
gün içinde kendisine nakden ve defâten ödenir. Alıcının kredi kartı, banka kartı ve / veya debit 
kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarının bankaya ve / veya hesabına iadesinden sonra 
Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka ve / veya kart işlem süreci ile ilgili olup, Satıcının 
bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.  

3.12. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan ya da garanti belgesi ile satılmasa dahi ayıplı 
olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir.Böyle 
bir durumda gönderim giderleri Satıcıya aittir.  

3.13. Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme hükümlerinin yanı sıra 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatına uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt 
ederler.  

3.14. İşbu Sözleşme hükümleri Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu 
Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

4. CAYMA HAKKI:  

Alıcı, siparişini aynı gün içerisinde, Sözleşme konusu ürün ya da ürünler kargoya verilmeden 
önce (gün içinde saat 16:00'ya kadar), haber vermek sureti ile, üye kontrol panelinden sipariş 
durumunu kontrol ederek, (0506) 328 96 40 numaralı telefondan ve destek@hobilove.com e-
posta adresinden veya iletişim formunu kullanarak siparişi iptal etme hakkını haizdir.  

Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki gerçek 
veya tüzel kişiye tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın 
Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.  

Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması için, anılan 14 günlük süre içinde Satıcıya faks, 
telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve Satıcı tarafından 
tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,  

a)Üçüncü kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün kargo teslim tutanağı örneği ve ürün faturası 
aslı, ( İade edilmek istenen ürün ya da ürünlerin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun 
düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına 
düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. ) 
( Sözleşme konusu ürün ya da ürünler iade edilirken, teslim sırasında Alıcıya ibraz edilmiş olan 
orijinal faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün 



içerisinde Satıcıya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı 
şekilde karşı ödemeli olarak Alıcıya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan 
faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp Alıcı tarafından imzalanması 
gerekmektedir. )  

b)14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart 
aksesuarları, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim 
edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Satıcıya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Sözleşme 
konusu ürün ya da ürünlerin bedeli Alıcıya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile süresi içerisinde 
iade edilen Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır.  

5. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER :  

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan 
veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Aşağıdaki 
ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün 
kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. • hobilove.com alışveriş sitesinde satılan 
Her türlü fiziksel ürün. Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik 
ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde Alıcı cayma hakkını kullanamaz. 
Elektronik ortamda ifa edilen hizmetler, Alıcıya anında teslim edilen ürünlere ilişkin sözleşmeler 
cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.  

6. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ:  

Alıcının temerrüde düşmesi halinde, Alıcı; borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı nın oluşan 
zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.  

7. MÜCBİR SEBEPLER: İşbu Sözleşmenin akdedildiği tarihte mevcut olmayan ve 
öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin ya 
da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve edimleri kısmen ya da tamamen yerine 
getirmelerini veya bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir 
sebep (doğal afetler, savaş, terör, ayaklanma, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim 
tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında 
gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu yazılı olarak derhal bildirecektir. Mücbir sebebin devamı 
esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları 
doğmayacaktır. Ancak mücbir sebep durumu 30 gün süre devam ederse, taraflardan her 
birinin, tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi fesih hakkı doğacaktır.  

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:  

İşbu S özleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık 
ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değer üzerindeki uyuşmazlıklar 
yönünden Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.  

SATICI Havva Ünlü - HAVVA DİZAYN  

ALICI [*]  

TARİH [*] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Ön Bilgilendirme 
Formu 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 28.05.2014 tarihinde 
yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca öngörülen internet 
üzerinden gerçekleştirilen mesafeli satışlar için sözleşme öncesi bilgilendirme yapılması 
zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir.  

1.SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER  

Unvan : Havva Ünlü - Havva Dizayn  

Adres : Ata Mah. 757. Sk. 8M Yenimahalle Ankara 

Telefon : 0312 543 77 75  

İnternet Sitesi :hobilove.com (Bundan böyle "Satıcı" olarak anılacaktır.)  

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:  

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.  

2.2. Siparişi elektronik ortamda onaylaması durumunda A lıcı; işbu Ön Bilgilendirme Formunda 
izah edildiği üzere Mesafeli Satış Sözleşmesine konu olacak ürün ya da ürünlerin bedelini, 
sipariş aşamasında bildirilen ve yukarıda belirtilen tüm vergi ve diğer masrafları (kargo ücreti 
vb.) ödeme yükümlülüğü altına gireceği hususunu okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini 
taahhüt etmektedir.  

2.3. Ticari ve mesleki amaçlarla gerçekleştirilen satış sözleşmelerinde, Alıcı konumunda 
bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, tüketici sıfatını haiz olmadıklarından, işbu Ön Bilgilendirme 
Formunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca zorunlu olarak ve 
yalnızca tüketiciler lehine düzenlenen (cayma hakkı vb.) yasal haklardan yararlanamayacak, 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun işlem yapma yükümlülükleri devam 
edecektir.  

3. GEÇERLİLİK SÜRESİ: İşbu Ön Bilgilendirme Formunda yer alan ürün ya da ürünlere ilişkin 
olarak Alıcıya sunulan tüm bilgiler işbu Ön Bilgilendirme Formunun Alıcı tarafından elektronik 
ortamda onaylandığı tarihten itibaren 2 gün için geçerli olup, bu sürenin bitiminden sonra 
Satıcı tarafından işbu Ön Bilgilendirme Formunda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı 
ihtar olunur. 2 günlük sürenin sonunda Alıcı tarafından henüz satın alınmamış ürün ya da 
ürünlerin Satıcının tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve aynı fiyatta ürünün 
de bulunmaması halinde Satıcının, Alıcı tarafından ödenen bedeli iade etme hakkı saklıdır.  

4. CAYMA HAKKI:  

Alıcı, siparişini aynı gün içerisinde, Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu ürün ya da ürünler 
kargoya verilmeden önce (gün içinde saat 16:00'ya kadar), haber vermek sureti ile, üye 
kontrol panelinden sipariş durumunu kontrol ederek, (0224) 224 00 00 numaralı telefondan ve 
destek@hobilove.com e-posta adresinden veya iletişim formunu kullanarak siparişi iptal etme 
hakkını haizdir. Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi konusu ürün ya da ürünlerin kendisine veya 
gösterdiği adresteki gerçek veya tüzel kişiye tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep 
göstermek zorunda olmaksızın sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı tarafından cayma 



hakkının kullanılması için, anılan 14 günlük süre içinde Satıcıya faks, telefon veya e-posta ile 
bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir 
nitelikte olması şarttır. Cayma hakkı nedeni ile süresi içerisinde iade edilen Mesafeli Satış 
Sözleşmesi konusu ürün ya da ürünlerin kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır.  

5. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER : Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık 
ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme 
ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, 
ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması 
şartına bağlıdır. • hobilove.com alışveriş sitesinde satılan Her türlü fiziksel ürün. Alıcının özel 
istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel 
hale getirilen ürünlerde Alıcı cayma hakkını kullanamaz. Elektronik ortamda ifa edilen hizmetler, 
Alıcıya anında teslim edilen ürünlere ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin 
hükümlere tabi değildir.  

6. GEÇERLİLİK İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak 
kabul edildikten sonra Alıcı ile Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.  

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:  

İşbu S özleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık 
ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değer üzerindeki uyuşmazlıklar 
yönünden Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.  

SATICI Havva Ünlü - HAVVA DİZAYN  

ALICI [*]  

TARİH [*] 


