MÜQAVİLƏ
(Endirim (aksiya) xidmətinin göstərilməsi haqqında)
1. Bu Müqaviləyə (bundan sonra – Müqavilə) əsasən “Yarıdone” təklif etdiyi partnyorları vasitəsilə “İstifadəçi”yə endirimli (aksiyalı) və cashback şərtlərlə xidmət və
əmtəə satışına hüquq verən elektron kart verməyi, “İstifadəçi” isə “Yarıdone”a
qazandığı cashback məbləğindən 20% komissiya haqqını və partnyora xidmət və
əmtəənin endirimli satış qiymətini ödəməyi öhdəsinə götürür.
2. “Yarıdone”:
a. Mobil tətbiq və ya www.yaridone.com da qeydiyyatdan keçdikdən sonra virtual kartdan istifadə hüququnu təmin edir və kartın 16 rəqəmli kodunu “İstifadəçi”yə təqdim edir;
b. Satılan (təqdim edilən) əmtəə və xidmətin keyfiyyətinə görə məsuliyyət
daşımır;
c. Endirimli (aksiyalı) əmtəə və xidmətlər barədə “İstifadəçi”nin elektron ünvanına məlumatlar göndərir;
d. Ay ərzində istifadə oluna biləcək endirimli (aksiyalı) əmtəə və xidmətlərin
sayına məhdudiyyət qoya bilər;
e. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarından reklam xarakterli aksiyalarda istifadə
edə bilər;
3. “İstifadəçi”:
a. “Yarıdone”ın www.yaridone.com veb səhifəsində partnyorlarının təqdim etdiyi əmtəə və xidmətlərin razılaşdırılmış endirimli (aksiyalı) satış
qiymətindən faydalanır;
b. Alınan əmtəə və xidmətin endirimli (aksiyalı) satış qiymətini ödəyir;

e. Elektron kartı istifadə üçün üçüncü şəxslərə təqdim etmir;
f. Kart üzrə apardığı əməliyyatlara görə məsuliyyət daşıyır;
g. Özü barədə (ad, soyad, ata adı, ünvan, elektron ünvan və s.), eləcə də
hesablaşma qaydaları barədə məlumatı “Yarıdone”a təqdim edir və hər hansı
məlumat dəyişikliyi olduğu təqdirdə, bunu dərhal “Yarıdone”a bildirir;

4. Müqavilə müddətsiz bağlanır.
5. “İstifadəçi” qəbul edir və başa düşür ki:
a. “Yarıdone”ın “İstifadəçi”yə verdiyi elektron kart partnyorlar tərəfindən
təqdim edilən xidmət və əmtəələrdən endirmli (aksiyalı) olaraq faydalanmaq
imkanı verir, yəni “Yarıdone” işi görmür, xidməti göstərmir və malı satmır.
Bu səbəbdən “Yarıdone” görülən işin, göstərilən xidmətin, eləcə də satılan
əmtəənin keyfiyyətinə, eləcə də bununla bağlı “İstifadəçi”yə vurulmuş
zərərə görə məsuliyyət daşımır və “İstifadəçi”nin hər hansı mümkün
tələbləri, iradları, pretenziyaları və iddiaları birbaşa xidmət göstərən, iş
görən və mal satan şəxslərə qarşı irəli sürülməlidir.
6. Yanğın, zəlzələ, daşqın və digər təbii fəlakət, habelə müharibə, hərbi əməliyyatlar,
blokada, dövlət hakimiyyəti orqanlarının aktları və hərəkətləri, yaxud digər qarşısı
alınmaz qüvvə ilə bağlı hallarla əlaqədar (fors-major hallar) həmin hallar Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə bilavasitə təsir göstərirsə, “Tərəflər” bu
Müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsindən tamamilə və ya qismən azad edilirlər.
7. Bu Müqavliənin icrası ilə əlaqədar “Tərəflər” arasında yaranmış mübahisələr
qarşılıqlı razılıqla həll edilir. Qarşılıqlı razılıqla həll edilməyən mübahisələr
mübahisənin məhkəmədənqabaq (pretenziya) qaydalarına riayət edilməsi vasitəsilə
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri vasitəsilə həll ediləcəkdir.
8. Bu Müqavilə ilə tənzimlənməyən münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Mülki
Məcəlləsi və digər normativ-hüquqi aktları ilə tənzimlənir.

