TESLİMAT VE İADE
MADDE 1 - ÜRÜN/HİZMETLERİN TESLİMATI
1.1. Ürün/hizmet, alıcı'nın internet sitesi (www.huginvemunin.com) üzerinde belirttiği teslimat adresine veya
gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 (otuz) gün
içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.
1.2. Ürün/hizmet, alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun
teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.
1.3. Alıcı, Ürün/hizmet'i teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün/hizmet'de kargodan kaynaklanan bir
sorun gördüğünde, Ürün/hizmet 'i kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla
sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının
görevini tam olarak yerine getirdiği kabul edilmektedir.
1.4.Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin
özenle korunması borcu, alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura
iade edilmelidir.
1.5.Ürün teslimatının aksamadan gerçekleştirilebilmesi için lütfen gün içinde bulunduğunuz yerin adresini
teslimat adresi olarak bildiriniz.
1.6.Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme
alınacaktır. İstanbul merkezli şirketimizden ürünler Aras Kargo firmasıyla gönderilecektir. Siparişleriniz
onaylandıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. Temini zaman alan
ürünler için kargo teslim süresi 10 (on) iş günüdür. Gecikmesi muhtemel teslimat durumunda size bilgi
verilecektir.
1.7.Kargo teslimatları sadece Türkiye için geçerlidir
1.8.Belirtilen adreste herhangi bir hata durumunda teslimatı gerçekleşemeyen sipariş ile ilgili olarak siparişi
veren ile bağlantı kurulmaktadır.
1.9.Teslimatın gerçekleşmesi konusunda müşteri kadar kredi kartı sistemini kullandığımız bankaya karşı da
sorumluluğumuz söz konusudur.
1.10.Ürün hasarlı ise: Hazırlamış olduğunuz tutanağı en kısa zamanda 0532-7108489 numaralı telefona
mesaj olarak gönderin ve durumu info@subpixel.co mail adresine bildiriniz.Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz
takdirde paketinizle ilgili çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda teslimatın tekrarlanmasını sağlayacağız.
Bu e-posta içinde ürünü neden iade etmek istediğinizi kısaca açıklarsanız ürün ile ilgili çalışmalarımızda
bize yardımcı olmuş olursunuz.
MADDE 2 – İADE KOŞULLARI
2.1.Alıcı; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, satıcı’ya bildirmek şartıyla
hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek
sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı
ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının
kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı’ ya aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı
konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.2.Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcı'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın
kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcı'ya teslim edilen Ürün/hizmet 'in satıcı'ya gönderildiğine ilişkin kargo
teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ve ürün/hizmet’in satıcı’ya
ulaşmasını takip eden 10 gün içinde Ürün/hizmet bedeli alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade
işlemi de alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır.
2.3.Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise Kdv ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
(İade edilmek istenen Ürün/hizmet’in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade
faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade
faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

2.4.Alıcı'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye
özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme
ihtimali olan Ürün/hizmet söz konusu olduğunda alıcı cayma hakkını kullanamaz..
2.5.Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade
imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı
süresi içinde malın veya Ürün/hizmet‘in usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve
bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.
2.6.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına
düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
2.7. Satın alınan etkinlik biletlerinde, aksi belirtilmedikçe etkinliğe 48 saat kala iade işlemi yapılmaktadır.
MADDE 3 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN/HİZMETLER
3.1.Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek Ürün/hizmet’ler; tek kullanımlık Ürün/hizmet’ler, kopyalanabilir
yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan Ürün/hizmet’lerin iadesi
kabul edilmemektedir.
3.2.Ürün/hizmet‘in iade edilebilmesi, Ürün/hizmet‘in ambalajının açılmamış, bozulmamış ve Ürün/hizmet‘in
kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
3.3.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
3.4.Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait
olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk
bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, alıcı’ya teslim edilmesinin
ardından alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan
ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan
ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin
mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi
mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, kopyalanabilir yazılım programlarının, veri
kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının alıcı tarafından
açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona
ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da
Yönetmelik gereği mümkün değildir.
3.5.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, dvd, vcd, cd ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi
için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

