Üzvlük müqaviləsi.
1. Müqavilənin Predmeti
1.1. Bu müqavilənin əsas məqsədi alıcının www.hediyye.al onlayn alış-veriş saytından
(bundan sonra satıcı) elektron mühitdə sifarişini etdiyi satış əsnasında xüsusiyyətləri
və satış qiyməti göstərilən məhsulun satışı və təslimi ilə əlaqədar olaraq “Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasına”, “İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu”- na “Elektron Ticarət haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu”-na əsasən tərəflərin hüquq və öhdəliklərinin müəyyən
olunmasıdır
2. Satış müqaviləsi
2.1. Alqı-satqı müqaviləsinə görə, satıcı məhsulu alıcının mülkiyyətinə verməyi, alıcı isə
məhsulu qəbul edib əvəzində məhsulun qiymətini (müəyyənləşdirilmiş pul məbləğini)
ödəməyi öhdəsinə götürür.
3. Satıcının məhsulu təhvil vermək vəzifəsi
3.1. Satıcı alqı-satqı müqaviləsində nəzərdə tutulan məhsulu alıcıya təhvil verməyə
borcludur.
3.2. Satıcı məhsulu alıcıya təhvil verməklə bir vaxtda onun ləvazimatını, habelə məhsula
aid olan, qanunvericilikdə və ya müqavilədə nəzərdə tutulan sənədlər olduqda (texniki
pasportu, keyfiyyət sertifikatını, istismar təlimatını ) verməyə borcludur.
4. Məhsulu təhvil vermək vəzifəsinin icrası müddəti
4.1. Satıcının məhsulu alıcıya vermək vəzifəsinin icrası müddəti alqı-satqı müqaviləsi ilə
alıcının internet saytında seçdiyi vaxtda ünvana təhvil verilir.
4.2. Fors major hallarda müqavilənin 4.1. -ci bəndində göstərilən müddət uzadıla bilər (10
iş gününədək).
5. Məhsulun məhv olması və ya zədələnməsi riskinin alıcıya keçməsi
5.1. Məhsulun məhv olması və ya zədələnməsi riski müqaviləyə uyğun olaraq satıcının
məhsulu alıcıya təhvil verdiyi andan alıcıya keçir.
5.2. Məhsulun məhv olması və ya zədələnməsi riskinin məhsulun birinci daşıyıcıya təhvil
verildiyi andan alıcıya keçməsi barədə müqavilə şərti alıcının tələbi ilə məhkəmə
tərəfindən o halda etibarsız sayıla bilər ki, müqavilənin bağlandığı anda satıcı
məhsulun itirildiyini və ya zədələndiyini bilirdi və ya bilməli idi, lakin bu barədə alıcıya
məlumat verməmişdir.
6. Alıcıdan məhsulun geri alındığı halda satıcının məsuliyyəti
6.1. Alqı-satqı müqaviləsi icra edilənədək əmələ gəlmiş əsaslar üzrə üçüncü şəxslər
məhsulu alıcıdan geri aldıqda, satıcı , alıcının həmin əsasların mövudluğunu bildiyini
sübuta yetirməsə,alıcının məhsulu almaq üçün ödədiyi məbləğin əvəzini ödəməyə
borcludur.
7. Satıcı tərəfindən məhsulu təhvil vermək öhdəliyinin icra edilməməsinin nəticələri
7.1. Satıcı məhsulu alıcıya və ya əvəzli istifadəsinə təhvil vermək öhdəliyini icra etmədikdə
alıcı həmin məhsulun müqavilədə nəzərdə tutulan şərtlərlə ona verilməsini tələb edə
bilər.
7.2. Alıcı ona təhvil verilməli olan məhsulun əvəzinə məhsulun alınması üçün ödənilən
məbləği geri tələb edə bilər.
8. Məhsulların keyfiyyəti
8.1. Satıcı alıcıya keyfiyyəti alqı-satqı müqaviləsinə uyğun gələn məhsul verməyə
borcludur.

8.2. Məhsulu nümunəyə və ya təsvirə əsasən satarkən, satıcı alıcıya nümunəyə və ya
təsvirə uyğun gələn məhsul verməyə borcludur.
9. Məhsulun keyfiyyəti barədə qarantiya (bundan sonra zəmanət)
9.1. Alqı-satqı müqaviləsində satıcının məhsulun keyfiyyəti üçün zəmanət verməsinin
nəzərdə tutulduğu halda satıcı alıcıya bu Müqavilənin 9- cu bəndində nəzərdə tutulan
tələblərə müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş vaxt (zəmanət müddəti) ərzində uyğun
gələn məhsul təhvil verməlidir.
9.2. Məhsulun keyfiyyəti üçün zəmanət onun tərkib hissələrinə də (komplektləşdirici
məmulata) şamil edilir.
10. Zəmanət müddətinin hesablanması
10.1.
Zəmanət müddətinin axımı məhsulun alıcıya təhvil verildiyi məqamdan
başlanır.
11. Qüsuru olan məhsul satılarkən alıcının hüquqları
11.1.
Alıcı müqavilə və ya digər qaydalarla müəyyən olunmuş zəmanət müddəti
ərzində aldığı məhsulda qüsur və ya saxtalaşdırma aşkar edərsə, öz istəyinə görə
satıcıdan aşağıdakıları tələb etmək hüququna malikdir:

lazımi keyfiyyətli mala dəyişdirməyi;

satış qiymətini uyğun məbləğdə azaltmağı;

məhsulun qüsurlarının satıcının hesabına aradan qaldırılmasını və ya qüsurların
aradan qaldırılması üçün alıcının və ya üçüncü şəxslərin çəkdiyi xərclərin
əvəzinin ödənilməsini;

məhsulun, həmin mala uyğun digər modelli (markalı, tipli və i.a.) mal ilə, dəyəri
yenidən hesablanma şərti ilə əvəz edilməsini;

müqavilənin ləğv edilməsini və məhsulun alınması üçün ödənilən məbləğin geri
ödənilməsini.
11.2.
Satıcı alıcıdan lazımi keyfiyyəti olmayan malı geri götürməyə və bu bəndin
birinci əlavəsində göstərilən tələblərdən birini yerinə yetirməyə borcludur.
12. Alıcı tərəfindən məhsulun geri qaytarılması
12.1.
Hansı hallarda məhsul geri qaytarıla bilər?

Məhsulun etiketi qoparılmamalı

Məhsul zədələnməməli

Qəbz ilə birgə qaytarılmalıdır.
12.2.
Hansı məhsullar geri qaytarılmır?

Bədənə qulluq vasitələri (məhsulu təhvil alıb aktı təsdiqlədiyi halda)
13. Ödəmə üsulları
13.1.
Onlayn ödəmə (bank kartı vasitəsi ilə, bu halda satıcı tərəfindən 3% məhsulun
qiymətindən satıcının hesabından tutulur)
13.2.
Nəğd ödəniş (məhsulun təhvil verildiyi anda)
13.3.
Alıcı sifarişi gizli şəkildə verdikdə, (hədiyyəni təhvil alan şəxs kim tərəfindən
göndərildiyi bilmir) ödəniş onlayn və ya satıcının təklif etdiyi müvafiq qaydalara
əsasən həyata keçirilməlidir.
14. Müqavilənin icrasından imtina
14.1.
Alıcı məhsulun ödəniş qaydasından asılı olmayaraq 7 iş günü ərzində
cəriməsiz olaraq və səbəb göstərmədən bağlanmış müqavilənin icrasından imtina edə
bilər.
14.2.
Alıcı məhsulu geri qaytardıqda alıcının verdiyi məbləğ (bank vasitəsi ilə ödəniş
zamanı) 30 gün ərzində alıcının bank hesabına geri qaytarılacaq.

