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PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

Sözleşmenin Tarafları: 

Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca LOULOU olarak anılacaktır) diğer tarafta Sayın 

…………….........…………………………(Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) Ve/Veya MÜŞTERİ’ nin talimatıyla kendi hesabından ayrı 

bir harcama yetkisi verilen kişi Sayın ……………………………………………… (Bundan sonra kısaca EK KART HAMİLİ olarak anılacaktır). Yukarıda 

belirlenen TARAFLAR arasında, aşağıdaki şartlarla iş bu sözleşme imza altına alınmıştır.       

SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Madde 1 – (1) MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ’nin, LOULOU tarafından açılan taksitli satış üyeliği ve taksitli satış hesabı ile tespit edilen limitleri dahilinde 

kredili (taksitli) pet ürünlerini veya hizmetlerini satın alarak, bedellerinin tek hesapta toplanması ve peşinat dışında kalan tutarın aylık taksitler halinde 

ödenmesine ilişkindir.   

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

Madde 2 – (1) Sözleşmenin süresi 5 (beş) yıldır. Sürenin bitiminden 3 (üç) ay önce MÜŞTERİ tarafından sözleşmenin feshedildiğine dair yazılı ve/veya 

elektronik ortamdan ihbarda bulunmaması halinde sözleşme aynı şart, süre ve kefalet/kefaletlerle yenilenmiş olur. LOULOU herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin tek taraflı olarak ve herhangi bir ihbarda bulunmadan sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir. 

MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ 

Madde 3 – (1) MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ elektronik ortamda LOULOU’ya ait shop.loulou.com.tr internet sitesinde müşteri üye kayıt formu 

doldurmak ve/veya beraberinde iş bu Müşteri Taksitli Satış Üyeliği ve Taksitli Satış Sözleşmesini müştereken hazırlayıp iletmek suretiyle Müşteri Taksitli Satış 

Üyeliği aktif hale gelir. 

(2) MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ, elektronik ortamdaki shop.loulou.com.tr internet sitesinde yer alan “Üyelik Sözleşmesi” ve “Gizlilik İlkeleri” nin 

iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu okumuş ve peşinen kabul etmiştir. 

(3) MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ’ nin üyeliği, LOULOU’ nun İstanbul Ataşehir’de fiziki şartlarda mevcut mağazasında ve elektronik ortamdaki internet 

sitesi “shop.loulou.com.tr”de geçerlidir. 
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(4) Üyelik bilgilerinden MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ sorumludur. Alışveriş yapmak için kullandığınız bilgilerinizi (kullanıcı adı, şifre vs. gibi istenilenleri) 

başkalarıyla paylaşmayınız. Güvenli olmadığını düşünüyorsanız farklı bilgisayar, akıllı telefon, tablet vs. gibi cihazlardan giriş yapmayınız. Aksi halde 

sorumluluğu MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ’ ne aittir. 

(5) İnternet sitemizdeki hareketler IP bazında kayıt altına alınmaktadır. MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ, LOULOU tarafından kendilerine tahsis edilen 

Müşteri Taksitli Satış Üyeliği Hesabını başkalarına kullandıramaz. Aksi halde tüm borç ve sorumluluk MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ’ ne ait olacaktır. 

KREDİ LİMİTİ 

Madde 4 – (1) Kredi Limiti …………………………………………………………TL, dır. 

(2) Kredi limiti tutarı sabit olmayıp, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihi takip eden 12. Ayın bitiminde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yıllık olarak 

belirlenen Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilen tutar, MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ’ nce kullanılacak kredi limitini 

belirleyecektir. 

(3) 2. Fıkrada kredi limitinin arttırılmasına ilişkin yöntemin takip eden yıllar için de uygulanmasını taraflar peşinen kabul ederler. 

ÖDEME TARİHİ, TEMERRÜT VE GECİKME ZAMMI (FAİZİ) 

Madde 5 – (1) MÜŞTERİ, aylık taksitlerini ait olduğu ayın en geç 30. Günü akşamına kadar ödemek zorundadır. Belirlenen bu tarihte ödeme yapılmaması 

halinde, MÜŞTERİ’ye ait tüm hesap bakiyesinin herhangi bir ihtara hacet kalmaksızın muacceliyet kesbedeceğini taraflar kabul ederler. 

(2) Aylık taksit tutarının 1. Fıkra uyarınca gününde ödenmemesi halinde oluşan temerrüt nedeniyle bu tarihten itibaren, LOULOU tarafından her gün için aylık 

%8 oranında gecikme faizi yürütülmesine taraflar muvaffakat ederler. 

(3) MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ’ ne satın alımlarından sonra LOULOU tarafından fatura ile birlikte verilen ve/veya elektronik ortamda iletilen taksitli 

borç bildiriminde, taksit ödeme tarihi ve tutarlarının belirtilmiş olması BK’ nun 107/3 bendi uyarınca ödeme sürelerinin belirlenmiş olması hükmündedir. 

(4) MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ ödemelerini LOULOU’ nun mağazasına yapabilirler. Banka hesabına yapılacak ödemelerin LOULOU’ ya geç ulaşması 

halinde tüm sorumluluk ödemeyi yapan kişiye ait olup, ödemenin LOULOU’ ya ulaştığı tarih ödeme günü olarak kabul edilir. 

(5) MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ, LOULOU’ dan satın aldıkları pet ürünlerini peşin fiyatına taksitle satın almaktadırlar. Satın alınan ürünün fiyatı üzerine 

taksitli satış nedeniyle herhangi bir vade farkı eklenmediği için, MÜŞTERİ ve/veya EK KART HAMİLİ tarafından taksit tutarlarının vadesinden önce ödenmesi 

halinde LOULOU herhangi bir indirimde bulunmakla yükümlü değildir. 
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TEMERRÜT FAİZİ 

Madde 6 – (1) Aylık taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde her gün için aylık %8 gecikme faizi MÜŞTERİ’ nin hesabına ilave edilir. 

(2) Aylık taksitlerin gününde ödenmemesi halinde temerrüde düşen MÜŞTERİ aleyhinde Kanuni Takibe geçilmesi halinde, aylık %8 temerrüt faiziyle birlikte 

ödemeyi MÜŞTERİ, MÜŞTEREK MÜTESELSİL KEFİLLER gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler. 

(3) Temerrüt Halinde Bakiye Borç Miktarı: 

(4) Temerrüt Tarihi: 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA UYGULAMA 

Madde 7 – (1) MÜŞTERİ, satın aldığı malın ayıplı olduğunu anlaması halinde, malın teslim alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde bu malı LOULOU’ ya geri 

vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin kendisine iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini ya da ücretsiz olarak tam irini 

talep edebilir. MÜŞTERİ bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir. LOULOU bırakılan borç miktarı kısmına bakiye mal bedeli alacağı tutarının yazılarak 

sözleşmenin kanuni işleme konacağı hususlarının 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında’ ki Kanunun 6. Maddesi uyarınca LOULOU, MÜŞTERİ ve EK 

KART HAMİLİ’ ne bildirmiş ve bu hususlarda taraflarca kabul edilmiştir.  

MÜŞTERİ ve EK KART HAMİLİ’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Madde 8 -   (1) MÜŞTERİ ve EK KART HAMİLİ iş bu Taksitli Satış Sözleşmesini tam ve eksiksiz, gerçeğe uygun doldurmak ve gerçekleşecek değişiklikleri 

en geç 7 (yedi) iş günü içinde LOULOU’ ya bildirmek zorundadır. Aksi davranış LOULOU’ ya sözleşmeyi tek taraflı feshetme ve hesap bakiyesinin tamamını 

ihtarsız talep etme hakkını verir. 

(2) İş bu sözleşmeye EK KART HAMİLİ ve MÜŞTEREK BORÇLU – MÜTESELSİL KEFİL olarak imza koyan kişilere ait bilgi ve imzaların sıhhatinden MÜŞTERİ 

doğrudan sorumlu olup, bu hususta LOULOU’ ya sorumluluk yüklenemez. 

SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN TESELLÜMÜ 

Madde 9 – (1) MÜŞTERİ ve EK KART HAMİLİ’ nin satın aldıkları pet ürünlerini teslim almaları, mezkur ürünlerin her türlü ayıptan arınmış olarak ve kontrol 

edilerek teslim alındığını ifade eder. 
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DELİL YETKİ ANLAŞMASI 

Madde 10 – (1) Taraflar, Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu’nun 278. Maddesi gereğince iş bu sözleşmeden kaynaklanan, LOULOU muhasebe kayıt ve 

defterlerinin ve bilgisayar kayıtlarının kesin kayıt olduğunu, aksinin hiçbir şekilde itiraz ve def’i olarak ileri sürülemeyeceğini kabul ve taahhüt ederler. 

Uyuşmazlık halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Madde 11 – (1) LOULOU herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve tarafların onayını almaksızın iş bu sözleşmeden kaynaklanan tüm alacak ve haklarını 

üçüncü şahıslara devir ve temlik etmek hakkına sahiptir. 

Madde 12 - (1) MÜŞTERİ ve EK KART HAMİLİ tarafından kendileri ve müşterek borçlu müteselsil kefil/kefillerine ait iş bu sözleşmede bildirdikleri adreslerdeki 

değişiklik, LOULOU’ ya yazılı olarak bildirilmediği sürece kanuni ikametgah adresleri olarak kabul edilir. Bu adreslere yapılacak tüm tebligatlar, ilgililere tebliğ 

edilmese de, LOULOU’ nun tebligatın sonucuna bağlı tüm hukuki haklarını kullanmasına halel getirmemesini taraflar kabul ederler. 

Madde 13 – (1)   İş bu sözleşme 13 (onüç) maddeden, toplamı 6 (altı) sayfadan ve dahilinde 2 (iki) sayfası, imzalı MÜŞTERİ, EK KART HAMİLİ ve MÜŞTEREK 

BORÇLU - MÜTESELSİL KEFİLLER’ in imzalarının yer aldığı bilgi formundan ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve bir sureti MÜŞTERİ’ ye verilmiştir. 

Yukarıda 13 maddeden oluşan MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ ni okudum. Kredi limitine dair 4. Madde ve fıkralarına 

dahil tüm maddelerin uygulanmasına muvafakat eder, MÜŞTERİ ve EK KART HAMİLİ’ nin fiilini taahhüt ve kefalet ettiğimi beyan eder, verilen tüm bilgilerin 

doğruluğunu onaylarım. 

Sözleşmenin bir suretini elden teslim aldım. Tarih:  …./..../201… 

 
MÜŞTERİ (BORÇLU) 
Adı, Soyadı: İmza:   

 

EK KART HAMİLİ 
Adı, Soyadı: İmza:   

 

1. KEFİL 
Adı, Soyadı: İmza:   

 

2. KEFİL 
Adı, Soyadı:  İmza:   
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1. KEFİLİN        
  
Adı Soyadı   :   
        
Doğum Yeri ve Tarihi  : 
Nüfusta kayıtlı Olduğu İl, ilçe : 
 
Çalıştığı işyeri   : 
 
 
Görevi/Unvanı   : 
İş Adresi   : 
 
 
İş Telefonu   : 
 
Aylık Net Ücret   : 
 
Ev Adresi   : 
 
 
Ev Telefonu   : 
   
Cep Tel    : 
 
 
İMZA                                             
 
 
 

2. KEFİLİN        
  
Adı Soyadı   :   
        
Doğum Yeri ve Tarihi  : 
Nüfusta kayıtlı Olduğu İl, ilçe : 
 
Çalıştığı işyeri   : 
 
 
Görevi/Unvanı   : 
İş Adresi   : 
 
 
İş Telefonu   : 
 
Aylık Net Ücret   : 
 
Ev Adresi   : 
 
 
Ev Telefonu   : 
   
Cep Tel    : 
 
 
İMZA                                             
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MÜŞTERİNİN (BORÇLUNUN)      
    
Adı Soyadı   :   
        
Doğum Yeri ve Tarihi  : 
Nüfusta kayıtlı Olduğu İl, ilçe : 
 
Çalıştığı işyeri   : 
 
Görevi/Unvanı   : 
İş Adresi   : 
 
 
İş Telefonu   : 
Aylık Net Ücret   : 
Ev Adresi   : 
 
 
Ev Telefonu   :   
Cep Tel    : 
Size ulaşamadığımız takdirde irtibat kurabileceğimiz yakınınızın; 
Ad Soyadı   : 
Telefon    :   
Cep Tel    : 
 
İMZA                                             
 

EK KART HAMİLİNİN (Müşterek ve Müteselsil Kefil) 
 
Adı Soyadı                      : 
 
Ev Adresi                               : 
 
Doğum Yeri ve Tarihi              : 
Nüfusta kayıtlı Olduğu İl, ilçe   : 
Cep Tel                                  : 
 
 
İMZASI                            : 
 
 
Yukarıdaki ek kart hamili hesabımdan alışveriş yapabilir. Ek kart 
hamilinin borçlarını ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. 
 
MÜŞTERİ (BORÇLU)      
Adı, Soyadı                            : 
 
İMZA 
 
 
 
TARİH: …/…./201… 
 
 

1. Kefil ve/veya 2. Kefil bilgilerinin ve imzalarının     …………………………………………………………………………. 

doğruluğunu onaylıyorum. 

MÜŞTERİ (BORÇLU) – Adı, Soyadı:                                                                 TARİH :                                     İMZA : 


