Genel Satış Koşulları Ek
Hükümler Budget Hızlı Teslimat
Şart ve Koşulları
1. İşbu Şartlar ve Koşulların akdedilmesi ve aşağıdaki koşulları sağlamanız halinde
BUDGET markası ile araç kiralama hizmeti veren Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.’den
(Bundan böyle BUDGET olarak anılacaktır. ) online araç kiralayan müşterilerin, araçlarını
araç parkından hızlı almasını sağlayan sistemden (Bundan böyle hızlı teslimat olarak
anılacaktır.) faydalanma hakkına sahip olduğunuzu bilmektesiniz:
1. Budget tarafından talep edilen kiralamaya ilişkin tüm belgeleri de işbu Şartlar ve
Koşullarla birlikte imzalayarak ibraz etmelisiniz, Budget tarafından tarafınıza sunulan
kiralamaya ilişkin belgeleri imzalamamanız durumunda yalnızca bu şart ve koşullar ile
araç kiralayamayacağınızı kabul etmektesiniz,
2. İşbu sözleşmenin imzalanarak kiralama belgelerinin verilmesi halinde Budget’in
(Budget.com.tr) web sitesi ve (4444722) numaralı çağrı merkezi aracılığıyla
yaptığınız rezervasyonlar için ayrıca Budget ofislerine gidilmesine gerek
kalmayacağını bilmektesiniz,
3. Hızlı Teslimat hizmetinin kullanılması halinde, kiralamaya ilişkin bedelin tarafınızca
rezervasyon anında ödeneceğini, bedel iadesine ilişkin hususların Budget. Com.tr
adresinde yer aldığı şekilde yapılacağını, Budget’ın otoparklarından araçları alırken
ehliyet kontrolünüzün yeniden yapılacağını, ayrıca bir Kira Sözleşmesi dökümünün
tarafınıza sunulmayacağını, rezervasyonunuzun ve bilgilerinizin teyidi halinde Budget
yetkilisi tarafından tarafınıza ibraz edilen teslime ilişkin belgeleri imzalayacağınızı,
işbu belgelerin araçları teslim aldığınıza ilişkin delil niteliği taşıdığını kabul
etmektesiniz.
2. Kiralama amacıyla araçları teslim aldığınızda, tarafınıza ibraz edilen Genel Satış
Koşullarına aykırı davranmayacağınızı ve her hâlükârda işbu şart ve koşulların geçerli
olacağını kabul ve taahhüt etmektesiniz.
3. İşbu belge ile yasalar izin verdiği ölçüde Türkiye’de bulunan BUDGET ve herhangi bir
Budget Bayiliğini Alan aleyhine olan ve bu Şartlar ve Koşullar’dan veya herhangi bir
Kiralama Sözleşmesi’nden kaynaklanan her türlü ihtilafın münhasır yargılama yetkisinin
İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri’ne ait olduğunu kabul etmektesiniz.
4. Bu Şartlar ve Koşulların ve tüm Kiralama Sözleşmeleri, araç teslimi esnasında tarafınıza
ibraz edilen ve imzanızı havi teslim formunun yanı sıra elektronik iletişim (e-posta ve
telefon dahil) yoluyla yapılan Kiralama Sözleşmeleri ile ilgili tüm iletişimin (rezervasyon
teyitleri dahil) uygulanabilir oldukları müddetçe yasal delil niteliğini taşığını kabul
etmektesiniz. Bu tür bir işlem için ilgili her tür yazılı kanıt kurallarından sapmak gerekse
dahi Budget ofisleri ile yapmış olduğunuz sözleşmelerin içeriklerini kanıtlamak için kendi
elektronik kayıtlarını alma hakkına sahip olacaktır.
5. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına mezkur hızlı teslimat hizmeti Budget’ın
seçerek Budget.com.tr web sitesinde duyurduğu ofislerde geçerli olacaktır. Budget işbu
ofisleri herhangi bir zamanda Budget.com.tr adresi üzerinden değiştirme hakkına sahiptir.
6. Bu Şartlar ve Koşulların kabulünün ve gelecekteki kiralama sözleşmeleriyle ilgili tüm
yazışmaların (rezervasyon teyitleri dahil) her türlü elektronik iletişim yoluya
yapılabileceğini kabul etmektesiniz.
7. Şartlar ve Koşulların tarafınıza basılı veya elektronik ortamda göndereceğimiz bir yazılı
bildirimle veya Budget.com.tr web sitesinde bu tür değişiklikleri yayınlamak suretiyle
değiştirme hakkımız olduğunu, bu değişikliklerin gönderilmesinden sonra
gerçekleştirilecek kiralamalarda bildirim tarihi itibariyle değişikliklerin uygulanacağını
bilmektesiniz,
SIRKET ICI
1

8. İşbu şart ve koşullar çerçevesinde kendisine hitaben hak ve yükümlülükler yüklenen kişi/
kişiler genel satış koşulları uyarınca kiracı sıfatını haiz olan kişiler olup, İşbu kişiler tüm
şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
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