viLLA/ ApART KiRALAMA sözLEşMEsi
1.

TARAFLAR

bu sözleşme, www.kasrezervasyon.com sitesinden ya da telefonlmail aracılığıyia rezervasyon
yapan kişi|er ile (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır), evini kiraya vermek isteyen ev
sahiplerine aracı olmak üzere hizmet veren GEzİLİKyA TURİzM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
arasında (Bu nda n sonra KAŞ REZERVASYON-G EZİLİKYA olarak a n ılacaktır)yapılmıştı r.
İş

2.

sözlEştt

ENİN

KoNusU

İş bu sözleşmenin konusu, www.kasrezervasyon.com sitesinde kiralanmak üzere sergilenen ya da

telefon/mail aracılığıyla KAŞ REZERVASYON-GEZİLİKYA tarafından, VlÜŞTeRİ'ye özellikleri anlatılan
Villa/Apart'ların kısa dönem kiralanmasıdır.
3. sözLEşMENlN BAşLANGıç TARlHl
İş bu sözleşme; www.kasrezervasyon.com adresinden rezarvasyonun onaylanması ya da
mail/telefon ile rezervasyon bildiriminin KAŞ REZERVASYON'a ulaşması ile yapılmış sayılır.
lvlÜŞrgnl; rezervasyonu onaylamakla birlikte, aşağıdaki şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

4.

öN öoenıe-iprel KoşuLLARı

uÜŞllRİ'nln sözleşme konusu Villa/Apart'tan yararlanabilmesi için, konaklama ücretinin yüzde
30'unu (veya 3te 1'ini) ödemesigerekmektedir. Ön ödeme, rezarvasyonun yapılmasından
itibaren l{bir} lş günü içerisinde sözlşmede belirtilen hesaba yatırılır. Aksi durumda, KAŞ REZERVASYONGEZİLİKYA, kiralama sözleşmesinden tek taraflı bir şekilde dönerek, sözleşme konusu

Vilia/Apart'ı başkasına kiralayabilecektir. Ön Ödeme yapılmaması halinde, villanın başkasına
kiralanması durumunda, uğranılabilecek olası zarardan KAŞ REZERVASYON-GEZİLİlffA sorumlu değildir.
§ağıda belirtilen hesaba Havale/EFT yapıldıktan sonra teyit edilmesi rezervasyonun kontrolü
açısından önemlidir.
Yapıian ön ödemenin özel hükümlerde yer alan durumlar dışında iadesi yoktur. Rezervasyon başlangıç
tarihine 7 gün ve daha kısa sürelerde MÜŞTERİtarafından özel hükümlerde yer alan maddeler hariç
yapılan iptallerde KAŞ REZERVASYON-GEZİLİKYA ödemenin tamamını tahsil edebilir. Bununla ilgili hukuki
yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.
HESAP BiLGİLERİ
Yapıkredi Bankası
İBAN ; TR610006 7010 0000 0o759167 29
GEziLiKYA TURizM VE TıCARET LiMiTED ŞıRKET|
5. DEPoziTo
rvlÜŞrrnİ; eve giriş yapmadan önce, Villalarda 1000Tl, apartlarda 500 TL depozito ödemeyi kabul
REZERVASVON-GEZİLİlffA,
eder. Aksi durumda,MÜŞTERİ'nin Villa/Apart'a girişiyapılmaz ve
sözleşmeden tek tarafh bir şekilde dönebi]ir. Uğranılan olası zararlardan KAŞ REZERVASYON-GEZİLİKYA
sorumlu değiidir. Depozito alınmasının amacu sözieşme konusu Villa/Apart'larda meydana
gelebilecek, kırık, dökük, hasar, kayıp, zayivb. durumunun, MÜŞTERİtarafından karşılanacağının
garanti altına alınmasıdır. Zarar, depozito bedelinden fazla ise, MÜŞTERİ zarar bedelini ödemeyi
kabuleder. Aksi durumda, KAŞ REZERVASYON-GEZİLİI§A hukukiyoilara başvurma hakkını saklı
tutmaktadlr.
6. KoNAKLAn A üCRETı
MÜşTERİ, konaklama ücretiniVillalAparta giriş yaparken peşin olaraköder. Kredi Kartı lle
ödeme yapılamaz. Bu sebeple, VlÜŞreRİ'nln nakit olarak bedeli öncesinden hazır etmesi
gerekmektedir.

ffi

7.

KoNAKLAMA

VlÜŞrgnİ; rezervasyonun ilk günü, sözleşme konusu Villa/Apart'a 15:(D'den itibaren saat 22:(X)'a
kadar giriş yapabilir. Geç gelinmesi durumunda 2 gün önceden haber verilmesi gerekmektedir.
Rezervasyon sonunda, VillalApart'tan çıkış saati, en geç saat 11:0üdir, en erken O8:30'dur. Erken
çıkış yapılması halinde. 24 saat önceden KAŞ REZERVASYON-GEZİLİKYA bilgilendirilmek zorundadır.
8. SÖZLEşMEDEN DÖNME
MÜŞTERİ, herhangi bir sebeple rezervasyonu iptal ederse, teminat kendisine geriödenmez. KAŞ
REZERVASYON-GEZİLİKYA tarafından, rezervasyon iptal edildiği taktirde; VlÜŞrEnl'ye aynı sayıda kişinin
konaklayabileceği 2 adet konaklama birimi seçeneği sunulur. MÜŞTERİ kabul etmedlğltaktlrde,
teminat geriödenir. KAŞ REZERVASYON-GEZİLİKYA bu durumda başkaca sorumJuluk kabul etmemektedir.

Mücbir sebepler kapsamına giren durumlarda K§ REZERVASYON-GEZİLİKYA hiçbir yasal sorumluluk altına
girmeden bu sözlesmeyi tek taraflı olarak fesh edebi]ir.
9.

özEL rıüxüııı_rn

- MÜŞTERİ, sözleşme konusu Villa/Apart'ın bellrtilen kapasitesinden fazla kişi ile konaklayamaz.

Aksi durumda; ev sahibive K1AŞ REZERVASYON-GEZİLİKY§ vlÜŞleRİ'yi evden çıkmasını isteyebilecektir,
Bu durumda konaklama bedeli iade edilmeyecektir.
- MÜŞTERİ, evlere evcil hayvan getiremez, çevreye rahatsızlık vericieylemlerde bulunamaz.
Aksi durumda ev sahibive KAŞ REZERVASYON-GEZİLİKYA" MÜŞTERİ'ylevden çıkmasını isteyebilecektir.
Bu durumda konaklama bedeli iade edilmeyecektir.
- MÜŞTERİ, kanun ve yönetmeliklerle belirtiien kişisel bilgileri, KAş REzERVAsyoN-GEzİLİıryI(ya iletmekle
mükeileftir.
- Villa veya apart klralamıs olan müsteri, kiralamış oldugu villanın veya apartın cografi
konumundan dolayı hosnutsuz kalması durumundan KAŞ REZERVASYON€EZİLİKYA sorumlu tutulamaz.
- Tüm evlerde, deprem sigortası mevcut olup, bu durumdan ev sahipleriyararlanabilmekedir.
Bu sebeple, müşterilere kişisel seyahat sigortasını yaptırmaları tavsiye edilir. Evler, düzenli
olarak ilaçlanmakta olup, buna rağmen özellikle bahçeli/orman içerisinde bulunan ev]erde
haşere olması haiinde, özellikie çocuklu ailelerin gereklidikkatigöstermesigerekmektedir.
- Ortaya çıkabilecek ve müsterilerin kendi sorumluluklarında olan hiçbir kaza, hastalık,
yaraianma, havuzda bogulma, ölüm, hırsızlık vb. ve villada/apartta/dairede olabilecek yangın,
hırsızlık vb. olaylardan ve kazalardan K§ REZERVASYON-GEZİIİIffA sorumlu tutulamaz.
- liçe, İl, Ülke ve Dünya genelinde meydana gelebilecek toplumsal etkisi bulunan ve seyahati kısıtlayan
darbe, salgın, deprem, yangın ve doğalafetlerde, MÜŞTERİveya KAŞ REZERVASYON-GEZİLİKYA,7 iş günü
önceden bildirilmek kaydıyla iki taraflı olarak ücretsiz iptal edebilir.
-MÜŞTERİwww.kasrezervasvon.com adresinde de yayınlanan bu sözleşmeyi imzalamamış olsa dahi,
rezervasyona onay verip, ön ödemeyiyapm§sa, eposta, mesaj veya başka kanallarda yapılan görüşmeler
esas alınacak ve bu sözleşmede bulunan tüm maddeler kabul edilmiş sayılacaktır.
- İtıtııat halinde, İstanbul icra daireİerİ ve mahkemeİerİyetkİİİdir.
- İş bu sözleşme, 9 (Dokuz} madde olup, ....l...../....... tarlhlnde imzalanmıştır.
No* §ağıdaki Bilgiler Müşteritarafından doldurulup, ödeme dekontu ile Kaş Rezervasyon yetkilisine
gönderilecektir.
Rezervasyon Biisiieri;
Villa/Apart Adı:
Giriş/Çıkış Tarihi:
KişiSayısı:
Toplam Tutar:
Ödenen Tutar:

MüşTERİAD_SoYAD
TiA.LTD.şTl.
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