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JETTEKNOLOJİ.COM E-TİCARET VE MOBİL UYGULAMA SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR
Üretici Ünvanı:

Jetborsa Teknoloji Limited Şirketi

ADRES :

Alsancak Mah. Atatürk Cad. No: 398 Ofis: 302 KONAK / İZMİR

TELEFON
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MAİL :

merhaba@jetteknoloji.com

WEBSİTE:
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VKN ve V.D.:

KORDON (İZMİR)

4841431809

Müşteri Ünvanı:
ADRES :
TELEFON :
MAİL :
WEBSİTE :
VKN ve V.D.:
Madde 1 – TARAFLAR
1.1 Sözleşmenin devamında sözleşmeye konu olan iş veya işlerin kullanıcısı ve yukarıda Müşteri bilgileri kısmında bahsi geçen
kişi/kurum kısaca MÜŞTERİ olarak , Üretici Firma JETBORSA TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ ise kısaca ÜRETİCİ olarak anılacaktır.
Madde 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
2.1 İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin ticari faaliyetleri kapsamında yasal olarak engellenmiş olmamak şartıyla dilediği ürünü veya hizmeti,
internet üzerinde belirlenen bir internet adresi kullanılarak, satmasını yada hizmet vermesini sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan
bilgisayar yazılımını (İnternet tabanlı yazılım hizmetinin) , bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında
barındırılması ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe
girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede
düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu, MÜŞTERİ basiretli bir tacir olarak iş bu sözleşmeyi
imzaladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine halel
getirmez.
Madde 3 - GİZLİLİK
3.1. ÜRETİCİ, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek MÜŞTERİ gerekse herhangi bir üçüncü şahıs
veya firma’nın MÜŞTERİ'ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.
3.2. Yazılım hizmeti ÜRETİCİ’nin sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde ÜRETİCİ dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak
kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı ÜRETİCİ kontrolü
ve erişiminde olup her hakkı saklıdır.
3.3. Kullanıcıların yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini ÜRETİCİ kesinlikle sunucu üzerinde
bulundurulmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarında ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu
bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz.
3.4. ÜRETİCİ herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları'nın
kullanmasını önerir. 3D Secure POS ile ilgili alt yapı ÜRETİCİ B2B Sisteminde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır
haldedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir.
3.5. MÜŞTERİ ve ÜRETİCİ kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve
belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak,
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dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve
bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.

Madde 4 – MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi
burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri
dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen
yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim,
telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis ağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana
gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan
herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve
iade edilmez.

Madde 5- MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim, yazı ve APİ (Application Programming
Interface) bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden
kaynaklanan gecikmelerden ÜRETİCİ sorumlu tutulamaz.
5.2 MÜŞTERİ, ÜRETİCİ tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının ÜRETİCİ’ye ait olduğunu, bu
yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
5.3 MÜŞTERİ, B2B, Site ve Mobil uygulamada getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, ÜRETİCİ’yi
hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
5.4 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu
şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan ÜRETİCİ sorumlu tutulamaz.

Madde 6 – ÜRETİCİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1 ÜRETİCİ , MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle
yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için
ücret talep edilmeyecektir.
6.2 ÜRETİCİ, MÜŞTERİ tarafından anlaşma yapılan paketin dışında talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında
değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli
düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.
6.3 Web sitesinin taslak yayımı 2 gün, Mobil uygulama taslak yayını 7 gün, bitmiş yayımı 9 gün içinde yapılacaktır. İş başlangıcı tarihi
ilk peşin ödemenin geldiği tarih baz alınacaktır.
6.4 ÜRETİCİ bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.
6.5 ÜRETİCİ, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için
herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
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Madde 7 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
7.1 ÜRETİCİ, aşağıda sunduğu ücretten başka bir ücret talep etmeyecek, Alan adı ücreti MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır,
7.2

PAKET

TEKLİF BEDELİ

TERCİH

B2B Özellikli E-Ticaret Yazılımı
DropShip Modülü
XML Entegrasyon Çözümleri

10.000 TL *
(KDV Dahil)

Mobil Uygulamalar (iOS & Android)
Mikro ERP Muhasebe Entegrasyonu
Kurumsal E-Ticaret Çözümleri
Yıllık Lisans Yenileme ve Hizmet Bedeli

2.500 TL (Yıllık)

DropShipping için Alt Müşterilere
1.499 TL + KDV (İlk Yıl) **
(Bayilerinize) Sunulacak E-Ticaret Hizmetleri
PRO E-Ticaret Paketi
* Sunulan teklif Jetborsa Teknoloji Limited Şirketi Yapı Kredi Bankası hesabına yapılacak Havale/EFT işlemleri için geçerli olup, kredi
kartı ile peşin fiyatına 12 taksit imkanı ile yapılacak sipariş işlemlerinde ortalama %15 sanalpos komisyon oranı müşteriye ek olarak
yansıtılacaktır.
** Müşteriye sunulan DropShip Modülü ile müşterinin bayilerinin Jetborsa Teknoloji Limited Şirketi’nden alacakları hizmetler seçecekleri
e-ticaret paketleri ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Sunulan fiyat DropShip Modülü ile çalışabilecek en düşük e-ticaret
paketimize ait fiyattır.

7.3 Hizmet Bedeli'nin ödeme planı aşağıda belirtilmiştir, MÜŞTERİ tarafından, ÜRETİCİ’nin aşağıda sunulan hesap bilgisine
ödenecektir.
ÖDEME TARİHLERİ
ÖDEME DETAYLARI

TARİH

TUTAR

ÖDEME ŞEKLİ

7.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, ÜRETİCİ taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
7.5 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı https://www.________________________ . ____
7.6 Yapılan sözleşmenin 4. sayfasında yapılacak olan işin detaylarını göstermektedir.

BANKA

HESAP SAHİBİ

HESAP TÜRÜ

İBAN

Yapı Kredi Bankası

Jetborsa Teknoloji LTD. ŞTİ.

TL

TR34 0006 7010 0000 0053 4866 44

İmza:

4
Madde 8 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8(SEKİZ) maddeden ve 4 ( DÖRT ) sayfadan oluşan işbu sözleşme ......../........./........... tarihinde 2(İKİ) nüsha olarak düzenlenmiştir

Paket Adı

Kurumsal E-Ticaret Paketi

Limitsiz Trafik

Var

Limitsiz Disk Alanı

Var

Limitsiz E-Posta Hesabı

Var

JET B2B E-Ticaret Yazılımı

Var

Hızlı Satış Modülü

Var

DropShip Modülü

Var

Sınırsız XML Çözümleri

Var

Mikro Muhasebe Entegrasyonu

Var

Sınırsız Bayi Grubu

Var

Sınırsız Bayi Tanımlama

Var

Sınırsız Bayi XML Tanımlama

Var

Kredi Kartı ile Bayi Tahsilat Modülü

Var

Çek/Senet ile Tahsilat İşeleme

Var

Kredi Bakiye Modülü

Var

Cari Ödeme Seçeneği

Var

Gelişmiş Bayi Yönetim Özellikleri

Var

Bayi İndirim/Kampanya Özelliği

Var

Gelişmiş Raporlama ve Excel Çıktıları

Var

Kurumsal Destek Hizmeti

Var

Seçim

ÜRETİCİ
ÜNVANI

JETBORSA TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.

MÜŞTERİ
ÜNVANI

KAŞE

KAŞE

İMZA

İMZA

Tüm sayfalar müşteri tarafından imzalanmalı, kurumsal müşteriler kaşelemelidir. Yapılan ödemeye dair fatura işlemi e-Fatura/eArşiv olarak düzenlenecek ve müşteriye sanal ortam üzerinden gönderilecektir.
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