CLUB TABLE GİZLİLİK VE HİZMET SÖZLEŞMESİ
Club Table’ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz! Bu sözleşme, Club Table yazılım ve
hizmetlerin kullanımına dair haklarınızı belirten, sizin ve Club Table Mobil
Teknoloji Anonim Şirketi (“CLUB TABLE”) arasında yapılmaktadır. Tüm şartlar
önem teşkil ettiğinden ve birlikte yasal bir anlaşma oluşturduğundan,
Sözleşme’nin tamamını incelemelisiniz. Sizin tarafınızdan kabul edilmesinin
ardından Sözleşme sizin için geçerli olmaya başlayacak ve bağlayıcılık
kazanacaktır.
ŞÖYLE Kİ;
i.

CLUB TABLE ve işbu sözleşmede tanımlanan KULLANICI, bu
Sözleşme ve CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA HİZMETİ
konusunda bir akdi çerçeve oluşturmak istemektedirler ve

ii.

Taraflar, aşağıda belirtilen hüküm ve koşullara tabi olarak bu Club
Table Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) imzalamışlardır.

1. SÖZLEŞME’NİN ONAYLANMASI
CLUB TABLE üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve işbu
Sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.
KULLANICI, Facebook kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi
kullanarak herhangi bir rezervasyon yaptırdığı ya da hizmet aldığı andan
itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.
(CLUB TABLE ve KULLANICI ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak
anılacaktır.)
2. GİZLİLİK
ClubTable üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel
bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin
sürdürülebilmesi, ClubTable ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle
vermiş olduğunuz bilgiler, bu sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında
herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde
giderilebilmesi için, ekmob.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit
etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde
tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Sitemizdeki kayıt formları, sipariş formları, irtibat bilgilerinizi (adınız, soyadınız,
email adresiniz, telefon numaralarınız ve posta adresiniz) vermeniz talep
edilmektedir. Ayrıca, satın alma formunda kredi kartı bilgilerinizi vermeniz
gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen kişisel bilgileriniz; siparişlerinizi almak,

hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek hizmetler hakkında
pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi
yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek
amacıyla kullanılmaktadır.
Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL
Secure sistemi ile 128 bit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki
dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya
kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her
türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize email
gönderebilirsiniz.
ClubTable üyelik iptal işleminizi destek@clubtable.com.tr adresine email
göndererek gerçekleştirebilirsiniz.
3. TANIMLAR
CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA HİZMETİ: ÜYE İŞYERİ’nin mal ve
hizmetlerinin KULLANICI tarafından CLUB TABLE tarafından geliştirilmiş olan
CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI aracılığı ile rezerve edilmesine ve
rezervasyon tutarının CLUB TABLE’e ödenmesine imkan sağlayan hizmet
anlamına gelir.
CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI: CLUB TABLE tarafından geliştirilmiş ve
Kullanıcılar’ın cep telefonları üzerinden ÜYE İŞYERİ’nin mal ve hizmetleri için
rezervasyon yapmasına ve ÜYE İŞYERİ’nin işletmeci ve çalışanlarının bu
uygulama üzerinden yapılan rezervasyonları görmesi ve buna göre
konumlandırma yapmalarına imkan sağlayan bir mobil iphone ve android
uygulamasıdır.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: Her biri süresi boyunca (süre uzatımları ya da
yenilemeler dahil) ve dünya üzerinde uygulanabildiği her yerde, her türlü patent,
tescilli tasarım, tasarım hakları, ticari markalar, ticari isim ve unvanlar (her türlü
ticari marka ya da ticari isim ve unvan ile ilgili tüm şerefiye dahil), telif hakları
ve ilgili haklar, manevi haklar, veritabanları, alan adları, yarı iletken ve diğer
topografya hakları ve kullanım modelleri ile ilgili haklar ve yukarıda sayılanlara
ilişkin tesciller, tescil başvuruları ve tescil başvurusunda bulunma haklarına
ilişkin haklar dahil, bunların doğası gereği sahip olduğu tüm haklar. Haksız
rekabet hakları niteliğindeki haklar ile haksız kullanım ve eski ihlaller için dava
açma hakkı Know-How ve diğer teknik bilgilere ilişkin haklar dahil olmak üzere,
ticari sırlar, gizlilik ve diğer müseccel haklar anlamına gelir.
GİZLİ BİLGİ: Bu Sözleşme’ye ilişkin müzakereler ya da Sözleşme’nin imzası
ya da ifası sonucunda bir Taraf’ın diğer Taraf’ın işleri ve faaliyetleri ile ilgili
olarak elde ettiği, aldığı ya da erişim sağladığı (yazılı ya da sözlü, elektronik ya
da manyetik veya başka herhangi bir formatta) tüm mali, işle ilgili bilgiler ve
teknik veri ve bilgiler ya da diğer veri ve bilgiler anlamına gelir.

KULLANICI: CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI’nı kullanarak ÜYE
İŞYERİ’nden mal veya hizmet satın alan ya da işbu Sözleşme’yi onaylayarak
kendisini bağlayıcı kılan kullanıcı anlamına gelir.
MÜCBİR SEBEP: Taraflar’dan herhangi birinin makul kontrolü dışında ve
Madde 8’de belirtildiği şekilde ortaya çıkan olaylar, ihmaller ya da kazalar
sonucunda ya da nedeniyle söz konusu Taraf’ın yükümlülüklerinin tümünü ya
da belli bir kısmını yerine getirmesini engelleyen her türlü olay anlamına gelir.
TALEP: Duruma göre avukat-müvekkil ilişkisi dahilinde tahakkuk ettirilen
mahkeme masrafları, yasal masraflar ve işle ilgili diğer masraflar ve maliyetler
dahil, uğranılan ya da maruz kalınan her türlü dava, iddia, talep, kovuşturma,
kayıp, zarar ve (öngörülebilir ya da öngörülemez) her nevi sorumluluk anlamına
gelir.
ÜYE İŞYERİ: CLUB TABLE ile yapmış olduğu münferit sözleşmeler
çerçevesinde, KULLANICI tarafından bedeli CLUB TABLE MOBİL
UYGULAMASI aracılığı ile ödenen mal veya hizmeti satan gerçek veya tüzel
kişi anlamına gelir.
4. HİZMETLER’İN VE ÜRÜNLER’İN TANIMI
Bu Sözleşme, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA HİZMETİ’nin işleyişine ilişkin
olarak düzenlenmiştir. CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA HİZMETİ,
KULLANICI’ların her bir rezervasyon için arasından seçim yapabileceği ürün
çeşitleri sunmaktadır. KULLANICI’nın CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA
HİZMETİ
kapsamında
alabileceği
ürünler
(“Ürünler”)
aşağıda
detaylandırılmıştır:
3.1

Stand Gold: Bu Ürün ile birlikte, KULLANICI’ya seçmiş olduğu ÜYE
İŞYERİ bünyesinde bir stand rezerve edilecektir. Bu ürüne dahil içkiler
ÜYE İŞYERİ’nin standart olarak sunduğu votka, viski, şampanya gibi
içkilerdir (sunulacak içkilerin markaları ve buna ilişkin detaylar CLUB
TABLE MOBİL UYGULAMASI içeriğinde her bir ÜYE İŞYERİ’nin sayfası
altında detaylandırılacaktır. ).
KULLANICI’nın istemiş olduğu içki markası, seçmiş olduğu ÜYE
İŞYERİ’nde bulunmuyor ise ÜYE İŞYERİ envanterindeki o içkiye en
yakın içkiyi sunar. İçkiye ek olarak meyve, çerez, cips ve içkiyle beraber
içilebilecek çeşitli içecekler yer alacaktır. Bu ürünler her ÜYE
İŞYERİ’nde farklılık gösterebilmektedir.

3.2

Stand Premium: Bu Ürün ile birlikte, KULLANICI’ya seçmiş olduğu ÜYE
İŞYERİ bünyesinde bir stand rezerve edilecektir. Bu ürüne dahil içkiler
ÜYE İŞYER’inin Premium olarak sunduğu votka, viski, şampanya gibi
içkilerdir (sunulacak içkilerin markaları ve buna ilişkin detaylar CLUB
TABLE MOBİL UYGULAMASI içeriğinde her bir ÜYE İŞYERİ’nin sayfası
altında detaylandırılacaktır. ). KULLANICI’nın istemiş olduğu içki
markası, seçmiş olduğu ÜYE İŞYERİ’nde bulunmuyor ise ÜYE İŞYERİ
envanterindeki o içkiye en yakın içkiyi sunar. İçkiye ek olarak meyve,

çerez, cips ve içkiyle beraber içilebilecek çeşitli içecekler yer alacaktır.
Bu ürünler her ÜYE İŞYERİ’nde farklılık gösterebilmektedir.
3.3

Stand – Minimum Harcama: Bu Ürün ile birlikte, KULLANICI’ya seçmiş
olduğu ÜYE İŞYERİ bünyesinde bir stand rezerve edilecektir. Bu ürün
için ClubTable uygulaması üzerinden ödenmiş olan tutar KULLANICI’nın
ÜYE İŞYERİ’inde harcanması gereken MİNİMUM HARCAMA tutarıdır.
KULLANICI MİNUMUM HARCAMA ile rezerve ettiği standında ÜYE
İŞYERİ’inin sunduğu tüm içkileri sipariş edebilir. KULLANICI ClubTable
uygulaması üzerinden ödediği MİNİMUM HARCAMA tutarından daha az
bir harcama yaparsa kalan paranın iadesi yapılamaz ve talep edilemez.
Minimum harcama tutarından daha fazla gelen hesaplarda farkı
KULLANICI gece kulübüne öder. (sunulacak içkilerin markaları ve buna
ilişkin detaylar CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI içeriğinde her bir
ÜYE İŞYERİ’nin sayfası altında detaylandırılacaktır. ). KULLANICI’nın
istemiş olduğu içki markası, seçmiş olduğu ÜYE İŞYERİ’nde
bulunmuyor ise ÜYE İŞYERİ envanterindeki o içkiye en yakın içkiyi
sunar. Bu ürünler her ÜYE İŞYERİ’nde farklılık gösterebilmektedir.

3.4

Loca Gold: Bu Ürün ile birlikte, KULLANICI’ya seçmiş olduğu ÜYE
İŞYERİ bünyesinde bir loca rezerve edilecektir. Bu ürüne dahil içkiler
ÜYE İŞYERİ’nin standart olarak sunduğu votka, viski, şampanya gibi
içkilerdir (sunulacak içkilerin markaları ve buna ilişkin detaylar CLUB
TABLE MOBİL UYGULAMASI içeriğinde her bir ÜYE İŞYERİ’nin sayfası
altında detaylandırılacaktır. ).
KULLANICI’nın istemiş olduğu içki markası, seçmiş olduğu ÜYE
İŞYERİ’nde bulunmuyor ise ÜYE İŞYERİ envanterindeki o içkiye en
yakın içkiyi sunar. İçkiye ek olarak meyve, çerez, cips ve içkiyle beraber
içilebilecek çeşitli içecekler yer alacaktır. Bu ürünler her ÜYE
İŞYERİ’nde farklılık gösterebilmektedir.

3.5

Loca Premium: Bu Ürün ile birlikte, KULLANICI’ya seçmiş olduğu ÜYE
İŞYERİ bünyesinde bir loca rezerve edilecektir. Bu ürüne dahil içkiler
ÜYE İŞYER’inin Premium olarak sunduğu votka, viski, şampanya gibi
içkilerdir (sunulacak içkilerin markaları ve buna ilişkin detaylar CLUB
TABLE MOBİL UYGULAMASI içeriğinde her bir ÜYE İŞYERİ’nin sayfası
altında detaylandırılacaktır. ). KULLANICI’nın istemiş olduğu içki
markası, seçmiş olduğu ÜYE İŞYERİ’nde bulunmuyor ise ÜYE İŞYERİ
envanterindeki o içkiye en yakın içkiyi sunar. İçkiye ek olarak meyve,
çerez, cips ve içkiyle beraber içilebilecek çeşitli içecekler yer alacaktır.
Bu ürünler her ÜYE İŞYERİ’nde farklılık gösterebilmektedir.

İşbu maddede belirtilen Ürünler’in dışında veya bunlara ek olarak, her bir ÜYE
İŞYERi’nin sunacağı Ürünler, o ÜYE İŞYERİ’nin uygulama içerisindeki
sayfasında
detaylı
olarak
belirtilecektir.
ÜRÜNLER’in
değişiklik
göstermesinden veya ÜYE İŞYERİ’nin sayfasında belirtilen ÜRÜNLER’i
KULLANICI’ya sunamamasından dolayı CLUB TABLE sorumlu tutulamaz.
KULLANICI, ÜRÜN’ü satın alırken, ÜRÜN’ün sayfada belirtilenden değişiklik

gösterebileceğini ve bu durumda CLUB TABLE’dan herhangi bir TALEP’te
bulunmayacağını kabul ve beyan etmektedir.
5. CLUB TABLE ÜYELİK SİSTEMİ’NİN İŞLEYİŞİ VE TARAFLAR’IN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1
KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI’na Facebook
hesabını kullanarak ya da kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve
“şifre”yle kaydolur.
4.2

“Kullanıcı adı” KULLANICI’ya özeldir ve aynı “kullanıcı adı” iki farklı
KULLANICI’ya verilmez.

4.3

'Şifre' sadece KULLANICI tarafından bilinir. KULLANICI dilediği zaman
şifresini değiştirebilir. KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI
aracılığıyla CLUB TABLE tarafından sunulan hizmetlerden
yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı
ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak
tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu
kabul eder.

4.4

CLUB TABLE, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle
sorumlu değildir.

4.5

KULLANICI’nın CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI’na bağlanabilmesi
için kullanıcı adını ve şifresini girmesi veya sahip olduğu Facebook
kullanıcı kaydından girmesi gereklidir. Bu işlem CLUB TABLE MOBİL
UYGULAMA HİZMETİ’ne 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.

4.6

KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI bünyesinde bulunan
ÜYE İŞYERİ listesinden rezervasyon yaptırmak istediği ÜYE İŞYERİ’ni
ve yukarıda sayılan Ürünler’den herhangi birini seçer. Ayrıca
KULLANICI, ilgili ÜYE İŞYERİ’ne gelecek 15 gün içerisinden
rezervasyon yaptırabilecektir.

4.7

KULLANICI, yukarıdaki aşamaları tamamladıktan sonra, seçmiş olduğu
Ürün’e ilişkin ücretin tamamını kendisi öder ya da işbu Sözleşme’de
tanımlanan Tutarı Böl Sistemi uyarınca ödemeyi yapar.

4.8

KULLANICI, hizmet bedelini CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI
bünyesinde ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını kullanarak
ödeyecektir.

4.9

KULLANICI'nın kredi kartı bilgileri CLUB TABLE tarafından
bilinmemektedir, ödeme altyapısı AKBANK tarafından sağlanmaktadır.

4.10

CLUB TABLE, KULLANICI’nın seçmiş olduğu Ürün’e ilişkin ödemenin
tamamını aldıktan sonra rezervasyonu onaylayacaktır. Ödemenin
tamamlanmaması halinde, rezervasyon yapılmamış sayılacaktır.
KULLANICI, banka yada başka herhangi bir sebepten dolayı CLUB
TABLE’ın ödemenin tamamını tahsil etmediği durumlarda, Ürün’e ve

CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA HİZMETİ’ne ilişkin herhangi bir hak
iddia edemez.
4.11

Rezervasyonu yapan KULLANICI’nın ismi ve o satın almaya ilişkin
bilgiler, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI’nda “Alımlar” bölümünde
KULLANICI’nin de görebileceği şekilde ilgili QR kodu yüklenecektir.

4.12

Rezervasyonu yapan kişinin ismi, ilgili ÜYE İŞYERi’nin isim listesinde
olur. KULLANICI ve misafirleri bu isimle ÜYE İŞYERİ’ne giriş yapacaktır.

4.13

KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI’na yüklenmiş olan QR
kodunu
ÜYE
İŞYERİ
görevlilerine
okutarak
ödemelerini
onaylatacaklardır. QR kodunun yüklenememesi veya herhangi bir
şekilde QR sisteminin çalışmaması durumunda, KULLANICI ve
misafirleri uygulamanın üretmiş olduğu şifreyi göstererek ÜYE
İŞYERİ’ne giriş yapabilir.

4.14

KULLANICI’nın CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI aracılığı ile yapmış
olduğu rezervasyonu;
a. Tutarın %100’ü ClubTable uygulamasından ödendiğinde;
rezervasyon saatinden 6 saat öncesine kadar iptal etmesi
halinde KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA HİZMETİ
kapsamında, ödemiş olduğu tutarın %80’ini geri alabilecektir.
Rezervasyon saatine 6 saat kala, gerçekleştirdiği iptal
işlemlerinde, KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA
HİZMETİ kapsamında, ödemiş olduğu tutarı geri alamayacaktır.
b. Tutarın %20’si ClubTable uygulamasından ödendediğinde;
yapılan rezervasyonlarda zaman bağımsız şekilde iptal
durumlarında KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA
HİZMETİ kapsamında, ödemiş olduğu %20’lik tutarı geri
alamayacaktır. Ayrıca, kullanıcı %20’sini ödeyerek rezerve ettiği
hizmet karşılığında, ücretin geri kalanını gece kulubünde, kulübe,
nakit veya kredi kartı ile ödeyerek %100’üne tamamlayacaktır.
Ödeme yapmaması durumunda, kulübe alınmaması, CLUB
TABLE’ın sorumluluğunda olmadığı gibi, CLUB TABLE MOBİL
UYGULAMA HİZMETİ kapsamında, ödemiş olduğu tutarı geri
alamayacaktır.
c. KULLANICI rezervasyon saati sonrasında yapacağı iptal
bilgilendirmelerinde veya habersiz şekilde herhangi bir sebeple
KULÜBE gidememe durumlarında, CLUB TABLE MOBİL
UYGULAMA HİZMETİ kapsamında, ödemiş olduğu tutarı geri
alamayacak ve CLUB TABLE’ı sorumlu tutamayacaktır.
d. KULLANICI, tüm bu hususlar kapsamında herhangi bir TALEP’te
bulunmayacağını işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir.

4.15

KULLANICI’nın ÜYE İŞYERİ’ne rezervasyonu ile giriş yapabilmesi için
uygulamanın üretmiş olduğu QR kodu veya madde 4.13’te belirtilen
şifreyi ÜYE İŞYERİ yetkililerine göstermesi gerekmektedir.
KULLANICI’nın akıllı cep telefonunun çalınması veya kaybedilmesi
halinde KULLANICI başka bir cep telefonunda uygulamaya giriş
yapabilir. Ayrıca üçüncü şahısların uygulamayı kullanarak ödeme
yapmaya devam etmesi halinde böyle bir durumdan CLUB TABLE
sorumlu tutulamaz.

4.16

KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI’nı hukuka ve amacına
uygun şekilde kullanmayı ve uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve
eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.
KULLANICI’nın CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI aracılığıyla
ve/veya dahilinde, işbu Sözleşme ve hukuka aykırı olarak
gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle
CLUB TABLE doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.

4.17

CLUB TABLE üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik
gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. CLUB TABLE ilave servisler
açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya
ücretli hale dönüştürebilir.

4.18

KULLANICI, hizmet aldığı ilgili ÜYE İŞYERİ’ne herhangi bir zarar
vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.19

KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA HİZMETİ’ni istismar
edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı kabul
eder.

4.20

CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI, yalnızca KULLANICI ve ÜYE
İŞYERİ’ni bir araya getiren bir platformdur. KULLANICI, CLUB TABLE
MOBİL UYGULAMASI aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu
ÜYE İŞYERİ görevlilerini, CLUB TABLE’a bildirebilir ve fakat CLUB
TABLE, ÜYE İŞYERİ ve görevlilerinin davranışlarından herhangi bir
şekilde sorumlu tutulamaz.

4.21

KULLANICI, CLUB TABLE’ın KULLANICI’dan kaynaklanan teknik
aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanamaması durumunda ve CLUB
TABLE’ın işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi
birini ifa edememesi nedeniyle CLUB TABLE’ı sorumlu tutamayacak ve
herhangi bir nam altında herhangi bir TALEP’te bulunamayacaktır.

4.22

KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI aracılığıyla ve/veya
dahilinde, işbu Sözleşme’ye ve hukuka aykırı olarak ÜYE İŞYERİ
görevlileri ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir
işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle CLUB TABLE’ın doğrudan
veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını ve CLUB

TABLE’a karşı herhangi bir TALEP’te bulunmayacağını beyan, kabul ve
taahhüt eder.
4.23

KULLANICI’nın işbu Sözleşme’ye aykırı davrandığının tespiti halinde,
CLUB TABLE KULLANICI’nın üyeliğini askıya alma veya uygulamadan
tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

4.24

KULLANICI, CLUB TABLE tarafından verilen servislerin ve yazılımların
telif hakkının CLUB TABLE’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde
çoğaltıp, dağıtmayacağını ve CLUB TABLE’dan izin almadan CLUB
TABLE servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı beyan,
kabul ve taahhüt eder.

4.25

CLUB TABLE, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre
askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. CLUB TABLE MOBİL
UYGULAMASI’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen
durdurulmasından dolayı CLUB TABLE’ın KULLANICI’ya veya üçüncü
şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.26

CLUB TABLE, ÜYE İŞYERİ’nin hizmetlerinin zamanında, güvenli ve
hatasız olarak sunulacağını, bu hizmetlerinin kalitesinin beklentilere
cevap vereceğini taahhüt etmez.

4.27

Ürünler’in barındırdıkları içki, çerez, cips vb. ürünlerin satışları, ÜYE
İŞYERİ’nin kendi bünyesinde bulundurduğu stoklarıyla sınırlıdır. ÜYE
İŞYERİ stoklarında bulunmayan bu gibi ürünlerin teslimatını
yapmayabilir. CLUB TABLE, ürünlerin CLUB TABLE MOBİL
UYGULAMASI altında teşhir edilmesiyle ürünlerin stokta bulunmasını
taahhüt etmez.

4.28

CLUB TABLE, KULLANICI’nın hizmetlerden yararlanmaları sırasında
ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya
tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine
sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı CLUB TABLE sorumlu
tutulmayacaktır.

4.29

CLUB TABLE kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge,
yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif
haklarına ve Fikri Mülkiyet Hakları’na sahiptir.

4.30

CLUB TABLE’da satışa sunulan Ürünler’in fiyat ve ürün özellik bilgilerini
değiştirme yükümlülüğü ÜYE İŞYERİ’ne aittir. Fiyat ve ürün özellik
bilgilerinde hata oluştuğu takdirde CLUB TABLE bu hatayı düzeltecek
şekilde rezervasyon yapabilir veya rezervasyonu iptal edebilir.

4.31

CLUB TABLE, KULLANICI’nın başka web-sitelerine geçişini
sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden CLUB
TABLE’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

4.32

CLUB TABLE, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum
amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabileceği
gibi tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sözleşme’yi,
uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek
değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte
veya sonrasında, Kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden online kabul
edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte
kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

4.33

KULLANICI, ÜYE İŞYERİ’nin çeşitli sebeplerle hizmet vermeyi uygun
bulmadığı kişilere hizmet vermeme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
Bu durumda, KULLANICI’nın CLUB TABLE’a yapmış olduğu
rezervasyon tutarı 15 iş günü içerisinde KULLANICI’ya geri ödenir.

6. CLUB TABLE MOBİL UYGULAMA HİZMETİ
HİZMETLER

BÜNYESİNDEKİ

5.1

Tutarı Böl Sistemi
KULLANICI, Ürünler’den birini seçtikten sonra uygulama içerisindeki
“Tutarı Böl” butonuna tıklar. KULLANICI, kendi telefon rehberi üzerinden
tutarı bölmek istediği ve ödemeyi birlikte yapmak istediği kişileri seçer ve
her bir kişinin kaç TL ödeyeceğini sisteme girer. Sonraki aşamada
kendisine düşen payı ise kendi kredi kartı ile öder. Sistem rezervasyonu
yapan KULLANICI arkadaşlarını seçip ödemesini tamamlayınca, diğer
arkadaşlarının ödemeyi tamamlaması için sistemin yoğunluğuna göre 30
ile 60 dakika arasında bir süre verir. Eğer bu süre içinde tüm kişiler
ödemeyi tamamlar ise rezervasyon geçerli olur aksi taktirde rezervasyon
düşer ve paralar iade edilir. Tutarı Bol sistemindeki herkes ödeme
yapana kadar, paralar kişilerin kredi kartından bloke edilir, çekilmez.
Herkes ödeme yaptığı zaman bloke edilen tutarların çekilme işlemi
yapılır.

5.2

Davet Et Sistemi
"KULLANICI, tanıdıklarını CLUBTABLE MOBIL UYGULAMASI’na kayıt
olması için davet edebilecektir. Her kullanıcıya özel olarak uygulamanın
içinde verilmiş "Davet Et" bölümünde yer alan kodu KULLANICI, SMS,
e-mail veya sosyal medya yollarıyla paylaşabilir. KULLANICI'nın bu kodu
paylaştığı CLUBTABLE MOBIL UYGULAMASI’na yeni üye olmuş kişiler
CLUBTABLE MOBIL UYGULAMASI'nda bulunan davet et bölümünde
yer alan, kod gir alanına bu kodu girdiklerinde 50 TL indirim kuponu
kazanmış olur. Bu kupon ile KULLANICI, CLUBTABLE MOBIL
UYGULAMASI’ndan satın alacağı bir ürünü 50 TL indirimli olarak alabilir.

5.3

Ödül Sistemi
KULLANICILAR, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI üzerinden
yapmış oldukları her bir rezervasyon için CLUB TABLE MOBİL
UYGULAMASI’nda belirtilen tutarda ödül puan kazanacaktır. (Tutarı Böl
sisteminde ödül puanlar rezervasyonu oluşturan KULLANICI’nın

hesabına yüklenecektir.). KULLANICI yüklemiş olduğu puanlar ile
BiTaksi kullanım kuponu, UBER ile ulaşım kuponu ya da Maserati ile
ulaşım kuponu gibi ödüllere sahip olabilecektir. Bu ödüllere ilişkin
detaylar
CLUBTABLE
MOBİL
UYGULAMASI
üzerinden
KULLANICILAR’a açıklanacaktır. CLUB TABLE istediği zaman ve
KULLANICI’dan herhangi bir ön izin almasına gerek kalmaksızın ödül
sistemini iptal edebilir ve bu ödülleri sağlamaktan imtina edebilir. Bu gibi
durumlarda KULLANICI’nın CLUBTABLE’dan herhangi bir TALEP hakkı
yoktur. KULLANICI bu durumu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
5.4

Canlı Destek Sistemi
KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI ve rezervasyonlara
ilişkin herhangi bir sorun ve görüşünün olması halinde CLUB TABLE
MOBİL UYGULAMASI üzerinden yazılı olarak CLUB TABLE yetkilileriyle
24 saat boyunca canlı olarak iletişime geçebilecektir.
KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI ve rezervasyonlara
ilişkin herhangi bir sorun ve görüşünün olması halinde, 24 Saat Canlı
Destek Sistemi’ne ek olarak, hafta içi mesai saatleri içerisinde canlı
telefon bağlantısıyla CLUB TABLE yetkilileriyle iletişime geçebilecektir.

5.5

Kapora Sistemi (%20 ödeme sistemi)
KULLANICI, bu sistem ile yapılan ödemelerde alacağı ürünün %20’sini
ClubTable uygulaması üzerinden öder. KULLANICI, Kalan %80’lik
bölümünü ise gece kulübünde nakit veya kredi kartı ile kulübe öder. Bu
sistem ile toplam tutarın %20’sini ödeyerek rezervasyon yapmak isteyen
KULLANICI, birlikte ödeme sistemini kullanamaz, puan kazanamaz ve
indirim-hediye kodlarından yararlanamaz.

7. KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIMIN SINIRLANMASI
KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI üzerinden yapılan tüm
rezervasyonların kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış
amaçlı olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, CLUB TABLE, ilgili
rezervasyonları iptal etmekle birlikte KULLANICI’nın üyeliğini askıya alabilir
veya iptal edebilir.
8. GİZLİLİK POLİTİKASI
CLUB TABLE, KULLANICI’ya ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı
dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere
açıklayabilir veya kullanabilir.
9. MÜCBİR SEBEPLER

İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği takdirde, CLUB TABLE, ihlal veya
gecikmenin MÜCBİR SEBEP nedeniyle meydana gelmesi durumunda, bu
Sözleşme’ye tabi yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine
getirememekten veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yaşanan
gecikmelerden dolayı, KULLANICI’ya karşı sorumlu olmayacaktır.
10. VERGİLENDİRME
Bu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden
kaynaklanan işlemler CLUB TABLE’ın sorumluluğu dışındadır ve aynen
Sözleşme’ye yansıtılır.
11. CLUB TABLE’A AİT KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
KULLANICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda CLUB TABLE'ın defter
kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde
anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu
maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten CLUB TABLE
kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda
yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olacak ve Türk Kanunları’na ve Türk
Hukuk kurallarına göre yorumlanacaktır.
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından, sona
ermesinden veya feshinden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde
İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
13. YÜRÜRLÜK
KULLANICI kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya
da sipariş verdikten itibaren bu Sözleşme Taraflar arasında süresiz olarak
yürürlüğe girer.
14. FESİH
CLUB TABLE dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
KULLANICI, CLUB TABLE MOBİL UYGULAMASI üyeliğini istediği anda sebep
göstermeksizin, aşağıdaki yollarla iptal edebilir;
•
•
•

Bilgilerim bölümünden “Üyelik İptal” düğmesine basarak;
info@clubtable.com.tr adresine elektronik posta göndererek;
0850 885 05 60 numaralı Kullanıcı hizmetlerini arayarak

15. SAİR HÜKÜMLER

Devir ve Temlik: CLUB TABLE, her zaman ve KULLANICI’nın onayı
olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun
Sözleşme konusu işleri ya da veya işbu Sözleşme’yi, ya da Sözleşme’den
kaynaklanan hak ve alacakları herhangi bir üçüncü kişiye devir ya da temlik
edebilir.
Feragat: CLUB TABLE’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını
kullanmaması, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün CLUB TABLE’a sağlamış
olduğu haklardan açıkça vazgeçildiği CLUB TABLE tarafından yazılı olarak
belirtilmediği sürece; CLUB TABLE’ın sahip olduğu hakları kullanmaktan
feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.
Yürürlükte Kalma: İşbu Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun feshi,
Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan ya da kanunlarca ya da hak ve
nesafet kurallarıyla tanınan diğer hak ve yükümlülüklerine halel
getirmeyecektir. Söz konusu fesih, Taraflar’ın herhangi birinin doğmuş olan
hakları ya da yükümlülüklerinin, Tanımlar, Gizlilik, Uygulanacak Hukuk ve
Yetkili Mahkeme, Feragat, Yürürlükte Kalma başlıklı maddeler dahil,
Sözleşme’nin fesih halinde ya da fesihten sonra yürürlüğe gireceği ya da
yürürlükte kalacağı açıkça ya da zımnen belirtilen hükümlerinin yürürlüğe
girmesini ya da yürürlükte kalmasını etkilemeyecektir.

