EVODA KULLANIM KOŞULLARI
1. GİRİŞ
EVODA KULLANIM ŞARTLARI, CAPITAL V NETWORK LIMITED ("EVoda")
tarafından sağlanan evoda.net web sitesinin kullanımını yönetir.
2. YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ
EVODA KULLANIM ŞARTLARI October 19 Ekim 2020 itibariyle (Açılım: lm1. Lütfen
sözleşmenin yürürlük tarihini giriniz. Web sitesinde yayınlanma tarihi, şartların
yürürlük tarihi olabilir.) tüm şartları ile yürürlükte olacaktır. Evoda.net'te işletmelerin
ve katılan tüccarların ("Sağlayıcı") kullanabileceği hizmetleri kullanmak için burada
belirtilen tüm şartları kabul etmelisiniz. Sağlayıcı, evoda.net'teki hizmetlerden
herhangi birini kullanırken EVODA KULLANIM ŞARTLARI'na bağlı kalmayı kabul
eder.
3. EVODA.NET HİZMETLERİ
EVODA, evoda.net üzerinden sunduğu tanıtım ve pazarlama hizmetleri ile, ürün ve
hizmetlerini mevcut ve potansiyel müşterilere tanıtmak için evoda.net ("Sağlayıcı")
kullanan mevcut ve potansiyel tüccarlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
4. TANIMLAR
İndirim Oranı

: Sağlayıcı tarafından hizmetleri veya ürünleri için teklif
edilen sabit indirim oranını ifade eder ve evoda.net'te
indirimli bilet olarak belirtilecektir.

Dream Bilet

: Seçilen Sağlayıcılara özel% 90'dan fazla indirim içeren
indirimli bileti ifade eder.

EVODA Üyelik
Kulübü

: EVODA, üye olmayan (“kullanıcı”) olan Sağlayıcılara da
hizmet sunan bir üyelik kulübüdür.

Altın Bilet

: %50'den fazla indirim sunan evoda.net'te sunulan indirimli
bileti ifade eder.

Sağlayıcı

: Satıcı, EVODA'da indirime tabi bir içerik sunar. Sağlayıcı,
evoda.net'i kullanmaya uygun olacak ve evoda.net'te satıcı
olarak hareket etmek için yasal yetkiye sahip olacaktır.

5. ÜYELİK
Sağlayıcı, ister kişisel ister iş e-posta adresi olsun, çalışan ana e-posta adresi olarak
kullanılan güncel bir e-posta adresi sağlayacaktır. (Açılım: lm2. Sağlayıcının kayıt için
bir hesap oluşturduğunu ve bunun devam eden bir hesap olacağını anlıyorum. Lütfen
sağlayıcıların kayıt yaptırması gerekip gerekmediğini, her indirimli bilet sunduklarında
belirtin) Bir hesap oluşturarak kayıt işlemini tamamladıktan sonra, Sağlayıcının,
EVODA'nın onayı ile panelini etkinleştirmek için kayıt kimliğini info@evoda.net
adresine göndermesi gerekecektir
6. SAĞLAYICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Sağlayıcı, evoda.net üzerinden kendi faaliyetleri üzerinde kendi kontrol paneline
sahip olup, indirimli biletlere tabi hizmetler ekleme veya düzenleme imkanı sağlar.
Kontrol paneli, Sağlayıcıya özel olarak Sağlayıcı kullanımında gösterge panosuna

erişmesini, indirimli biletlerin alıcısı ve kullanıcısı ile ilgili bilgilere erişmesini sağlar.
Sağlayıcı, kendi hesabına bu tür faaliyetlerden tek sorumludur.
2) Bir biletin potansiyel kullanıcısını belirleme yöntemine ilişkin herhangi bir
anlaşmazlık olması durumunda, hesap oluşturma sırasında EVODA'ya verilen eposta adresinin yetkili hesap sahibi, nitelikli kullanıcı olarak kabul edilecektir. (Açılım:
lm1: Web sitesi sürecine bağlıdır.)
3) Sağlayıcı tarafından sağlanan tüm bilgiler ve içerik Sağlayıcının
sorumluluğundadır. Sağlayıcı, indirimli biletlerin geçerliliğini sağlamak ve süresi
dolmuş herhangi bir bilet veya hizmeti yayınlamamak için tüm biletleri kontrol etmekle
yükümlüdür.
4) Sağlayıcıların, kontrol panelinden kullanıcı bilgilerini kontrol etmeleri ve indirimden
yalnızca alıcının veya birinci derece aile üyelerinin yararlandığını doğrulaması
gerekmektedir. Aksine herhangi bir kullanımın tespiti, indirimin diskalifiye edilmesi için
bir sebeptir. Sağlayıcı, bu tür bir kullanımı mümkün olan en kısa sürede EVODA'ya
bildirecektir.
5) İndirimli bilet kullanımının EVODA KULLANIM ŞARTLARI'na uygun olarak
tamamlanmasını takiben Sağlayıcı, bilet kullanım süresinin tamamlandığını
EVODA'ya kontrol paneli seçeneklerinden e-posta veya telefon yoluyla bildirir.
6) Sağlayıcı, adresinde, numarasında, logosunda, adında herhangi bir değişiklik,
hizmetlerinin iptali veya herhangi bir nedenle Sağlayıcının şirketinin veya
faaliyetlerinin feshedilmesi durumunda EVODA'yı bilgilendirecektir.
7) Sağlayıcı, hizmetleri ve ürünleri için sunduğu tüm beyanlardan, fotoğraflardan ve
diğer içeriklerden sorumludur. Bu nedenle kullanıcıdan memnuniyetsizlik ve
şikayetler olması durumunda EVODA, Sağlayıcının ilgili hizmetini kaldırmaya veya
Sağlayıcı hesabını tamamen kapatmaya yetkilidir.
8) Sağlayıcı, müşteri iletişiminden ve işlem sürecinden ve ayrıca diğer evoda.net
kullanıcılarının sorumluluğuna sahiptir
7. EVODA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) EVODA, bu EVODA KULLANIM ŞARTLARINDA belirtilen tüm şartların yanı sıra,%
20'den daha yüksek bir indirim oranı sunan Sağlayıcılar veya halihazırda EVODA
Üyelik Kulübü üyesi olanlar için Altın Biletler de sunabilir.
2) Sağlayıcılar, bir (1) günden az olmamak üzere ve bir (1) aya kadar süre sınırı
belirleyerek daha yüksek indirim oranlarına (açılımı. Lm1: Lütfen doğrulayın) sahip
Altın Biletler kapsamında indirim uygulayabilirler. Bu durumda indirim süresi, kayıt
tarihinden itibaren başlar.
3) Sağlayıcılar, Altın Bilete konu hizmet veya ürünü ve indirimden yararlanabilecek
maksimum müşteri sayısını belirleyecektir. İndirim% 50'nin altına düşmediği sürece
herhangi bir hizmet veya ürün Altın Bilete tabi olabilir.
4) EVODA, Sağlayıcıların bazı ürün veya hizmetlerinde% 90'dan fazla indirim sunan
Dream Biletleri sunabilir EVODA her sezonu belirler. Bu indirimi sunacağı sağlayıcılar
yalnızca;
i % 40 ve daha yüksek indirim oranı teklif etmiş olanlar
ii. Ayrıca EVODA Üyelik Kulübü üyesi olanlar

5) EVODA, güncellemeler veya başka nedenlerle Sağlayıcıya bildirimde
bulunmaksızın evoda.net'te sağlanan içeriği istediği zaman ve herhangi bir şekilde
kaldırma veya değiştirme hakkına sahiptir. EVODA tarafından evoda.net'te yapılan
değişiklikler, yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer ve Sağlayıcı, değişiklikten
sonraki ilk ziyaretlerinde yayınlanan her değişikliği kabul etmeyi kabul eder. Bu
EVODA KULLANIM ŞARTLARINDA yapılacak her türlü değişiklik bu sayfada
yayınlanacak ve yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.
6) EVODA, evoda.net'e erişimi kısmen veya tamamen kısıtlama hakkını saklı tutar.
8. KÖTÜYE KULLANMA VE İPTAL ETME
1) EVODA, Sağlayıcı veya kullanıcılar tarafından evoda.com'da yayınlanan içeriği
incelemese de, EVODA herhangi bir bildirimde bulunmadan içeriği düzenleme veya
kaldırma hakkını saklı tutar. EVODA, herhangi bir dolandırıcılık taahhüdü, sahtekarlık
bilgileri, teknik arızalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, içeriği veya
herhangi bir bölümünü veya herhangi bir bilet tutarının ödemesini herhangi bir
zamanda yükümlülük olmaksızın iptal etme, askıya alma ve / veya değiştirme
başkalarının verilerine erişim ve bunları kullanma veya iş çıkarlarına aykırı veya
EVODA için karalayıcı davranışları hakkını saklı tutar. EVODA KULLANIM
ŞARTLARINDA herhangi bir sınırlama olmaksızın, EVODA, Sağlayıcı hesabını
feshetme veya askıya alma hakkını saklı tutar.
2) Katılmak için herhangi bir otomatik yöntemin veya birden fazla hesabın
kullanılması yasaktır ve bu tür hesapların sahibinin tüm sözleşmelerinin feshiyle
sonuçlanacaktır.
3) Sağlayıcı, saldırgan, karalayıcı, tehdit edici, taciz edici veya müstehcen, ayrımcılığı
veya yasadışı faaliyetleri teşvik eden, herhangi bir yasayı veya yönetmeliği ihlal eden
içeriği yayınlamamayı veya göndermemeyi kabul eder; veya diğer Sağlayıcılar,
kullanıcılar veya EVoda tarafından belirlenen veya uygunsuz olarak
değerlendirilebilecek diğer içerikler.
9. FİKRI MÜLKİYET HAKLARI
Tüm telif hakları, ticari markalar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak
üzere ticari sırlar, know-how, teknoloji dahil olmak üzere evoda.net'te sunulan
hizmetlerin tüm hakları, yalnızca ve münhasıran EVODA'ya veya lisans verenlerine
aittir. Sağlayıcının bu tür bir mülkiyet üzerinde herhangi bir hakkı olmayacaktır.
Sağlayıcı, evoda.net aracılığıyla sunulan hizmetlerin, içeriklerin ve her türlü bilginin
EVODA veya lisans verenlerinin gizli bilgileri olarak kabul edileceğini anlar ve kabul
eder. EVODA KULLANIM ŞARTLARINDAKİ hiçbir şey, Sağlayıcıya hizmetlerde
tamamen veya kısmen bir mülkiyet hakkı vermiş sayılmayacaktır. EVODA KULLANIM
ŞARTLARINDAKİ hiçbir şey, Sağlayıcıya hizmetlerde tamamen veya kısmen bir
mülkiyet hakkı vermiş sayılmayacaktır. Sağlayıcı, kopyalamamayı, dağıtmamayı,
değiştirmemeyi, yeniden üretmemeyi, kaldırmamayı, silmemeyi, genişletmemeyi,
eklememeyi, yayınlamamayı, uyarlamamayı, tercüme etmemeyi, lisanslamamayı,
devretmemeyi
veya
satışına
katılmamayı,
görüntülememeyi
veya
gerçekleştirmemeyi, yayınlamamayı, yan çalışmalar oluşturmamayı herhangi bir
şekilde çalışmaların herhangi birini kısmen veya tamamen kullanmamayı etmek kabul
eder. Bu tür faaliyetler kesinlikle yasaktır. Sağlayıcı, EVODA’nın ve lisans verenlerinin
EVODA KULLANIM ŞARTLARININ ihlali için çözüm yollarının ihtiyati tedbir veya
diğer adil tedbirler yoluyla hakkaniyetli olabileceğini kabul eder.
10. SORUMLULUK SINIRLARI

1) EVODA, evoda.net'in herhangi bir teknik hata veya zararlı unsur içermediğine ve
bu nedenle bir arızaya veya erişim engeline neden olmayacağına dair herhangi bir
garanti vermez. Sağlayıcı, EVODA’nın kontrolü dahilinde veya dışında bu tür
durumlar nedeniyle, evoda.net’e erişimin kesintiye uğrayabileceğini, askıya
alınabileceğini veya sonlandırılabileceğini kabul eder.
2) EVODA, tarih veya saat ne olursa olsun, evoda.net'e erişimin kısmen veya
tamamen kısıtlanması veya engellenmesinden veya evoda.net'in herhangi bir
nedenle kullanılamamasından sorumlu tutulamaz. Sağlayıcı, bu nedenlerle
EVODA'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
3) EVoda, Sağlayıcı'nın siteyi, içeriği, beyanları ve diğer bilgileri, evoda.net
aracılığıyla erişilebilen veya mevcut olan ürün veya hizmetleri kullanmasından
kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir dolaylı, arızi, özel, sonuçsal veya
burada belirtilen koşullar cezai zararlardan asla sorumlu olmayacaktır.
4) EVoda, üçüncü şahıs web sitelerindeki herhangi bir içerik veya uygulama ile ilgili
şikayetleri açıkça reddeder. Evoda.net'te sağlanan bağlantılar aracılığıyla üçüncü
taraf web sitelerine erişim Sağlayıcıya veya kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
11. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
EVODA KULLANIM ŞARTLARINDAN kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü ihtilaf,
Londra mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine ve yerine geri dönülemez şekilde
rıza gösteren İngiltere ve Galler yasalarına tabi olacaktır.
12. TÜM SÖZLEŞME
1) EVODA KULLANIM ŞARTLARI'nın herhangi bir hükmü hükümsüz veya geçersiz
ise, sadece söz konusu hüküm yukarıda belirtilen geçersizlik çerçevesinde etkisiz
olacak ve bu hükümsüzlük, hükmün geri kalan kısmını veya EVODA KULLANIM
ŞARTLARI'nın diğer hükümlerini geçersiz kılmayacaktır.
2) EVODA'nın burada düzenlenen haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması,
EVODA'nın haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.
CAPITAL V NETWORK LIMITED (EVODA)
Adres:

96 Kensington High Street, London, England, W8 4SG

E-mail:

info@evoda.net
support@evoda.net

İşbu İngilizce metnin tarafımdan Türkçe’ye çevirilmek suretiyle
yapıldığını onaylarım.
Yeminli tercüman
Perihan Yavuz

İşbu çevirinin noterliğimiz yeminli tercümanı Perihan Yavuz
tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmek suretiyle yapıldığını
onaylarım.

