
                    
                 

Herbalife Bağımsız Üyesi (Satıcı) Alıcı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ FORMU

İŞYERİ DIŞINDA SATIŞ YETKİ BELGESİ: İzin ve tarih no: 12.05.2017/34-255        
Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on 
dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 
ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde 
sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında 
ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi 
istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten 
itibaren en geç on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres    : Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok, No:3, D:27-28 34752 Atașehir, İstanbul
Telefon : (216) 542 75 90
Banka Bilgisi: İș Bankası IBAN NO: TR030006400000113940008617   
       

       Sözleșmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve on dört gün içinde satıștan vazgeçme hakkım olduğu konusunda 
bilgilendirildim. (Bu ifadenin aynısını așağıdaki bölüme el yazısı ile yazınız.)              

    Satış Tarihi: _____/____/_____

ÜYE HİZMETLERİ DEPARTMANI (Pazartesi-Cuma 08.30-17.30) 
Tel: (0216) 542 75 90 Fax: (0216) 330 25 87   (0216) 330 25 89   (0216) 336 03 19

 Üyenin Adı:  Müşterinin Adı:

Bağımsız Üye ID Num. 

 Adres:  

 Tel No. : E-mail:  

TESLİMAT (Genellikle 7 gün içinde)

Miktar Ürün Cinsi Birim Fiyatı Fiyat

TOPLAM
Nakliye/Posta Ücreti (eğer var ise) 

Ürünler: 
Posta ile gönderilecek  

Üye tarafından teslim alınacak 

Bu adreste:

Diğer :

Müșteri adresine teslim edilecek  

Adresi: 

Tel No. : E-mail:

Satış Temsilcisi İmza/Beyan Bölümü Müşteri İmza/Beyan Bölümü 

Adı-Soyadı  :
İmza   :
Tarih   :

Adı-Soyadı  :
İmza   :
Tarih   :

 
 

Yukarıda yazılı ürünü/ürünleri tam ve sağlam 
fatura/tesellüm makbuzunu, garanti 
belgesini, tanıtma kullanma kılavuzunu 
teslim aldım. Sözleșmede yer alan bilgileri 
okudum. Fiyat listesi/kataloğunu gördüm.

Bu sözleșme șirket adına düzenlenmiș ve Müșteri ile birlikte 
imzalanmıștır. Yukarıda yazılı ürünü/ürünleri tam  ve sağlam, 
garanti belgesini ve tanıtma kullanma kılavuzunu onaylayarak 
teslim ettim. İșyeri dıșında satıș ile ilgili her türlü sorunda, 
cayma bildirimi  açık adres bölümü ile firma erișim bölümünde 
verilen adres ve telefonla irtibata geçileceği, satıș temsilcisine 
bașvuru yapılmaması gerektiği açıklandı.

Sipariș ile birlikte peșin ödeme. Satıș sözleșmeniz 
Herbalife Bağımsız Üyesi olan satıcınız ile sizin 
aranızdadır. Herbalife Bağımsız Üyesi Herbalife’ın 
acentesi değildir. Siparișler ürünlerin mevcudiyetine 
bağlıdır. Uygulanabilir durumlarda teslimat ve KDV 
fiyata dahildir. 
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TAKSİTLİ SATIȘIMIZ YOKTUR: Ürünü iade etmeniz halinde, bu satıș sözleșmesi çerçevesinde size teslim 
edilmiș olan tüm ürünleri, Satıcıya kendi oturduğunuz adreste iade etmelisiniz. Dilerseniz, ürünlerin geri 
gönderilmesi ișini, tüm masraf ve riski Satıcıya ait olmak üzere Satıcının size bildireceği koșullara 
uygun olarak kendiniz de yapabilirsiniz. Bu sözleșme bir defalık satıș karșılığıdır. Ürünleri Satıcıya iade 
etmeye hazır olmanız ve fakat Satıcının bunları sizin cayma ihbarınızı izleyen 14 gün içinde teslim 
almaması halinde, ürünleri hiçbir yükümlülük altına girmeden elinizde tutabilir veya bașka bir șekilde 
tasarruf edebilirsiniz. Bu ișlemi iptal etmek için, bu cayma ihbarını herhangi bir șekil șartına bağlı 
olmaksızın Üyeye ya da Herbalife’a ulaștırın.

Bu sözleșmeye istinaden Satıcının Yükümlülükleri așağıdaki șekildedir:
1. Satıcı, fatura veya tesellüm makbuzu ile birlikte cayma hakkını açıklayan bu belgeyi tüketiciye 
vermek ve tüketiciye de bu belgeyi aldığına dair tutanak imzalatmak zorundadır.
2. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaștığı tarihten itibaren on dört gün içinde malı geri almakla 
yükümlüdür.
3. Satıcı, sözleșme konusu mal veya hizmetin sözleșmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere 
uygun olarak teslim veya iade edilmesinden veya yerine getirilmesinden, ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’un 47. ve 48. maddelerinde belirlenen hususlardan sorumludur.

HERBALIFE’IN İADE KURALLARI: Herbalife size, değiștirme veya tamamını geri ödeme seçeneklerini 
sunmaktadır. Ürünü teslim aldıktan sonra 30 gün içinde Üyenizden geri ödeme ișleminin yapılmasını 
talep etmeniz ve ürünün kullanılmamıș kısmını (kutusu ile birlikte) bu formun ön kısmında adı yazılı 
Üyeye göndermeniz yeterlidir. Herbalife iade kuralları, bu formda yer alan “14 Günlük Cayma Hakkı 
Bildirimi”ne bir ek niteliğindedir.

Müșteri kendisine cayma hakkı dahil sahip olduğu tüm hakların anlatıldığını, ürünlere ilișkin fiyat 
kataloglarının gösterildiğini ve Satıcının açık adresinin bildirildiğini ișbu sözleșme ile gayrıkabili rücu 
olarak beyan eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ: İșbu Sözleșme’den doğacak șikayet ve itirazlar konusunda bașvurular, 
Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın 
aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici 
mahkemesine yapılabilir. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde ise kendisine görev verilen Asliye 
Hukuk Mahkemesi’ne ya da Ticaret Mahkemesi’ne bașvurulabilir.
GİZLİLİK POLİTİKASI: Herbalife Bağımsız Üyeniz, siparișinizi tamamlamak, kalite kontrol sürecine destek 
olmak ve sözleșmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için kișisel bilgilerinizi ișleme alır. 
Bilgileriniz șirket içinde veya Avrupa Birliğine dahil olmayan ve veri koruması yașadığınız ülkedeki veri 
koruma uygulamaları kadar güvenli olmayan ülkelerde yer alan iștiraklerle paylașılabilir. Herbalife 
bilgilerinizin her zaman güvende olması için gereken kontrol mekanizmalarını kullanmaktadır. Veri 
güvenliği kuralları çerçevesinde bilgilerinizin kullanılmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bunu 
yapmak için, bilgileri formun en bașında bulunan Üyeniz ile hemen irtibata geçiniz. 
KAYITLARIN MUHAFAZA EDİLMESİ VE DAĞITIMI 
Lütfen bir kopyayı alıcıya, bir kopyayı kendize ve bir kopyayı Herbalife’a teslim ediniz. 

Herbalife Bağımsız Üyeniz ile iletișime geçmekte sorun yașıyorsanız Herbalife Üye Hizmetleri 
Departmanını (216) 542 75 90 numaralı telefondan arayabilirsiniz. 

©2015 HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ȘTİ. Tüm hakları saklıdır.                                    5001- TU-20
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aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici 
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Lütfen bir kopyayı alıcıya, bir kopyayı kendize ve bir kopyayı Herbalife’a teslim ediniz. 

Herbalife Bağımsız Üyeniz ile iletișime geçmekte sorun yașıyorsanız Herbalife Üye Hizmetleri 
Departmanını (216) 542 75 80 numaralı telefondan arayabilirsiniz. 

©2015 HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. STI. Tüm hakları saklıdır.                                    5001- TU-20



 
EK 2

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
 
  
 Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin tarafıma ön 
bilgilendirme yapıldığını beyan ederim.
 

Ürünün adı:

Ürünün temel nitelikleri:

 
Satıcı veya Sağlayıcının Ünvanı/ Adı ve Soyadı:
 
 
 
Satıcı veya Sağlayıcının iletişim bilgileri ve adresi:
 
 
 

Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
 
 
 

Tarih:

 
EK 1

CAYMA FORMU
 
 (Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istendiğinde doldurup
gönderilecektir.)
 
Bu bölüm satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacaktır.

Ünvanı/Adı Soyadı: HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Adresi: Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok, No:3, D:27-28 34752
Ataşehir, Istanbul

Faks ve Eposta adresi (olması halinde) : 0 216 3302587 - drturkey@herbalife.com 

 
Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden 
cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
 
 Bu bölüm tüketici tarafından doldurulacaktır
 
Sözleşme tarihi:
 
 
Mal veya hizmetin teslim veya ifa tarihi:
 
  
Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
 
  
Tüketicinin adı soyadı:
 
  
Tüketicinin adresi:
 
 
 
Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
 
 
 
Tarih:
 



 
EK 2

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
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bilgilendirme yapıldığını beyan ederim.
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Satıcı veya Sağlayıcının Ünvanı/ Adı ve Soyadı:
 
 
 
Satıcı veya Sağlayıcının iletişim bilgileri ve adresi:
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Tarih:

HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres: Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. No:3 D:27-28 
34752 Ataşehir/ İSTANBUL
Telefon: 0216 542 75 90



 

 
 
 

Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 8 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden 
cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde 
ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici sözleşmenin 
kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son 
malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim 
aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen 
üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün,
esas alınır.
(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
Eksik bilgilendirme
MADDE 9 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
(2) Satıcı veya sağlayıcının bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı 
konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle 
bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu Yönetmelikte 
belirtilen yükümlülüklerin bir yıllık süre içinde yerine getirilmesi veya cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde 
bilgilendirmenin bu süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, söz konusu yükümlülüklerin yerine 
getirildiği veya cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.
Cayma hakkının kullanımı
MADDE 10 – (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri 
saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını 
bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.
(3) Satıcı veya sağlayıcı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formu sözleşmenin kurulduğu anda tüketiciye vermek zorundadır.
(4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Satıcı veya sağlayıcı, 14 üncü maddede yer alan sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi içerisinde 
sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç 
altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Bu yasağa rağmen tüketiciden herhangi bir bedel alınması durumunda, 
alınan bedel tüketiciye derhal iade edilir. Ayrıca tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge tüketici yönünden geçersizdir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde malı geri almakla 
yükümlüdür. Bu süre içerisinde malın geri alınmaması durumunda, tüketici malı muhafaza etmekle yükümlü değildir.
Sorumsuzluk hali
MADDE 12 – (1) Tüketici cayma süresi içerisinde malı; işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir 
şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi
MADDE 13 – (1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını kullanması 
durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart 
ödemekle yükümlü değildir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirir.
Cayma hakkının istisnaları
MADDE 14 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen 
açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf 
malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
d) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.




