
Ön Bilgilendirme Formu 

 
MADDE 1. TARAFLAR 
 

1.1.- SATICI 
 
Unvanı : Biobellinda Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş.  

MERSİS No :…… 
Adresi : Örnek Mah. Semerkand Cad. No:29 Ataşehir - İSTANBUL 
Telefon : 0 (216) 324 59 99 

Faks :…… 
E-posta Adresi :…… 
 

1.2.-  ALICI 
 
Adı/Soyadı/Unvanı :…. 

Adresi :….. 
Telefon :….. 

E-posta Adresi :….. 
 
MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 

 
2.1. İşbu ön bilgilendirme formunun konusu, SATICI’ya ait 
 “www.biobellinda.com.tr”  internet sitesi üzerinden SATICI tarafından satışa sunulan 

kişisel bakım, temizlik, aktif yaşam (gıda takviye) vb. ürünlerin ALICI’ya satışı ve 
teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin belirtilmesidir.  
 
2.2. ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, vergiler dâhil satış fiyatı, 

ödeme şekli, cayma hakkı, teslimata ilişkin bilgiler ile satıcının kim olduğuna dair 
bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 

MADDE 3. SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER, ÖDEME BİLGİLERİ ve TESLİMAT 
 

3.1. Satın alınan ürünün adı, miktarı, KDV’si, toplam satış bedeli ve ödeme şekli 
aşağıda belirtildiği gibidir. 
 

Ürün Adı Miktar KDV Toplam Bedel Ödeme Şekli 

…… ….. ….. …… ….. 

 

3.2. Teslimat, satıcının anlaşmalı olduğu …………….. kargo firması aracılığı ile SATICI 

tarafından Madde 1.2.’de belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo ücreti …-TL olup, işbu 
ücret ALICI tarafından ödenecektir. 
 

3.3. SATICI, satış anında yürüttüğü ve “www.biobellinda.com.tr” internet sitesinde 
şartlarını ilan ettiği kampanyaya bağlı olarak söz konusu kargo ücretini ALICI’ya 
yansıtmayabilir. 



 

Teslimat Yapılacak Kişi/Kuruluş: …………. 
Teslimat Adresi: …………. 
Fatura Adresi: …………. 

 
3.4. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisinden veya kargoyu teslim almaya 
yetkili kıldığı kişi veya kuruluşlardan kaynaklı herhangi bir nedenle teslim alınmaması 

veya alınamaması halinde, SATICI tarafından ürün/ürünlerin yeniden gönderilmesi 
nedeniyle doğacak olan kargo ücretini ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 

3.5. SATICI sipariş vermek için kullanılan “www.biobellinda.com.tr”  internet sitesinin 
kullanılması nedeniyle ALICI’ya ilave bir maliyet yüklememektedir. 

MADDE 4. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE ŞARTLARI  

4.1. ALICI, mesafeli satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten ve her halükarda ön 

bilgilendirme formuna konu ürün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki 
kişi/kuruluşa tesliminden itibaren, (İşbu ürün/ürünlerin açılmamış/hasar 

görmemiş/kullanılmamış olmaları şartı ile) 14 gün içinde herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 
 

4.2. Cayma hakkının kullanılması için ALICI, SATICI’ya aşağıda detayları belirtilen 
iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin 
SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI, bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit 

bilgisini ALICI ile paylaşacak ve ALICI’ya ücretsiz iade için kargo kodu verecektir. 
ALICI’nın, “www.biobellinda.com.tr” internet sitesinde yer alan iade başvuru formunu 
doldurması da yazılı bildirim yerine geçecek ve bu halde de formun doldurulmasının 

ardından “www.biobellinda.com.tr” internet sitesi üzerinden ALICI’ya ücretsiz iade 
kodu verilecektir.  
 

Yazılı bildirimin yapılmasının ardından ALICI, doldurduğu ve ıslak imza ile imzaladığı 
cayma formu (Cayma formu SATICI tarafından, ürün/ürünlerle birlikte kargo paketi 
içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir. ) ile birlikte satın almış olduğu ürün/ürünleri ve 

faturasını cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 gün içinde SATICI’ya 
göndermek zorundadır.  
 

4.3. Gönderim, ALICI’ya veya alıcının siparişi teslim almaya yetkili kıldığı kişi/kuruluşa 
teslim edilen ürün/ürünlerin, satıcının anlaşmalı olduğu …. kargo firması aracılığı ile 

kargo bedeli ödemeksizin ALICI tarafından SATICI’ya iadesi şeklinde gerçekleşecektir 
 
4.4. SATICI, ALICI’nın cayma bildiriminin kendisine ulaşma tarihini takiben 14 gün 

içinde cayma hakkına konu ürün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde 
ALICI’ya iade edecektir.  
 

4.5. Deprem, afet, grev vb. gibi mücbir sebeplerin ya da teslimatı engelleyen hava 
muhalefeti gibi durumların vukuu nedeni ile sipariş işbu sözleşme ile taahhüt edilen 
süre içerisinde teslim edilemez ise, SATICI durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün 

için ALICI’yı bilgilendirecektir.  

http://www.biobellinda.com.tr/
http://www.biobellinda.com.tr/


 

Cayma Hakkına Dair Bildirimin Yapılacağı İletişim Bilgileri; 
 
Biobellinda Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Pazarlama A.Ş.     

 
Adres: Örnek Mah. Semerkand Cad. No:29 Ataşehir - İSTANBUL 
Telefon: 0 (216) 324 59 99 

Faks:      ………… 
E-posta: …………….. 
 

MADDE 5. DİĞER HÜKÜMLER 
 
5.1. Ön bilgilendirme formuna konu ürün/ürünler, siparişin gerçekleştirildiği satış 

tarihinden itibaren 30 günlük yasal süre içerisinde ALICI’ya veya alıcının siparişi 
teslim almaya yetkili kıldığı kişi/kuruluşa teslim edilir. 
 

5.2. SATICI tarafından sipariş edilmiş olan ürün/ürünlerin teslimatı ancak siparişe 
ilişkin ödemenin ALICI tarafından gerçekleştirilmiş olması halinde sağlanır. Söz 

konusu siparişe ilişkin bedel ödenmez veya iptal edilirse, SATICIDAN işbu siparişe 
konu ürün/ürünlerin tesliminin gerçekleştirilmesi talep edilemez. 
 

MADDE 6. ŞİKAYET VE İTİRAZ KONUSUNDA YETKİLİ MAKAM 
 
ALICI, ön bilgilendirme formunun uygulanmasından kaynaklanan şikâyet ve itirazlarını 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen güncel parasal sınırı gözeterek 
yetkili Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemeleri’ne yöneltebilir.  
 

İşbu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit 
edilmiş olup ön bilgilendirme formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 


