
ÖZEL HÜKÜMLER

Bu uçuşlara standart uçak kiralama hükümleri uygulanır. Lütfen, kiracının de-icing (buz çözme veya önleme
hizmeti )
masraflarından sorumlu olduğunu belirten 4.7. bölüme dikkat ediniz. De-icing hizmeti alınması durumunda,
kiracıya
uçuş sonrası fatura edilecektir.

STANDART KİRA HÜKÜMLERİ
Önemli Notlar:
Aksi belirtilmedikçe, işbu sözleşmede tanımlı tüm terimler, www.avionejet.com adresli web sitesinde belirtilen
anlamlarını ifade eder.
‘’BACA’’ ( Baltic Air Kiralama Birliği) , üyelerine ve özel havacılık müşterilerine yasal bir kılavuz olması açısından
sektörel standartları belirlemeye yardımcı bir ‘ uçak kiralama sözleşmesi’ hazırlamıştır.
www.avionejet.com’u kullanan Hava Taşıtı İşleticileri, Avione Jet Üyeleri ile olan ilişkilerinde, aşağıdaki Standart
Kira Hükümleri’ni kullanmayı kabul etmektedir. Standart Kira Hükümleri, sektörel standartları belirlemeye yardımcı
bir ‘ uçak kiralama sözleşmesi’ olan ‘’BACA’’ sözleşmesine dayanarak hazırlanmıştır.

TARAFLAR

Kiracı: Detayları uçak kiralama sözleşmesinde belirtildiği üzere, www.avionejet.com adresli web sitesi veya
telefon, eposta, vb... iletişim kanalları aracılığıyla uçuş rezervasyonu yapan Avione Jet üyesi ve uygun olduğu
ölçüde
temsilcileridir.
Taşımacı: Kiracıya talep edilen uçuşu sağlamak adına, Avione Jet aracılığıyla kiracıya fiyat teklifi ileten ve teklifi
‘’Kiracı’’
tarafından kabul edilen Hava Taşıtı İşleticisi.
Aracı: Hava Taşıtı Kiralama Rezervasyon Platformu olarak www.avionejet.com’u sunan, Hava Taşıtı İşleticisi ile
Kiracı
arasında uçuş rezervasyonu yapılmasını sağlayan şirket.

1. TANIMLAR
Aksi içerikten anlaşılmadıkça işbu Standart Kira Hükümlerindeki terimler aşağıdaki anlamları ifade eder.

● “Sözleşme” işbu Standart Kira Hükümleri, Kira Sözleşmesi ve Özel Hükümleri ifade eder.
● “Hava Taşıtı” işletilen her türlü hava taşıtını (helikopterler dahil) ifade eder.
● “Kira Bedeli” bir Sözleşme kapsamında tanzim edilen, Avione Jet fatura(lar)ında belirtilen toplam

meblağı ifade eder (Avione Jet’in aracılık ücreti de dahildir).
● “Uçuş” Kira Sözleşmesi’nde belirtilen bir uçuşu ifade eder.
● “Kira Sözleşmesi” uçak kiralama işlemini onaylayan www.avionejet.com tarafından Kiracı’ya verilen

onayı ifade eder.
● “Avione Jet” kayıtlı adresi Şenlikköy Mah. Yeşilköy Halkalı Cd. No 93 Aqua Florya AVM Ofis Katı K: 4

No: 2 Florya Bakırköy İstanbul, vergi dairesi Küçükçekmece ve VD numarası 1061300001 olan Avibir
Havacılık Hizmetleri Limited Şirketi’ni ifade eder.

● “Avione Jet Döviz Kuru” www.tcmb.gov.tr adresinde yayınlanan döviz kurunu ifade eder.
● “Avione Jet Üyeleri” www.avionejet.com üzerinden veya Avione Jet tarafından zaman zaman erişime

açılan mobil uygulama üzerinden, Avione Jet hizmetlerini kullanmak adına üye olan gerçek ve tüzel
kişileri ifade eder.

● “Avione Jet İhale Süreci” Kiracının uçuş gerekliliklerinin tamamlanmasına ilişkin talebini sunduğu
çevrimiçi süreci ifade eder. Bu talep daha sonra kiracının sefer gerekliliklerini karşılayabilecek olan bir
veya birden çok Hava Taşıtı İşleticisi tarafından, fiyat ve varsa uygulanacak özel koşullarla birlikte
cevaplandırılır.



● “Özel Hükümler” işbu ‘’Standart Kira Hükümleri’’ ile çelişmesi halinde taraflar arasında uygulamaya esas
alınacak olan ‘’Standart Kira Hükümleri’’ varyasyonlarını ifade eder.

2. KİRA

Taşımacı, Kiracı için Kira Kontratında belirtilen Hava Taşıtını hazır hale getirecek ve Kiracı, sözleşme (Taşımacı
tarafından Avione Jet İhale Süreci içerisinde Kiracı’ya bildirilen Özel Hükümler dahil) hüküm ve koşulları dahilinde
Taşımacıdan Hava Taşıtını alacaktır.

3. İPTAL

3.1. İlgili Sözleşme’nin onaylanmasından sonra kiracının herhangi bir Uçuş(lar)ı iptal etmek istemesi
halinde Kiracı tarafından Avione Jet’e aşağıdaki bedeller iptalin tazminatı olarak derhal
ödenecektir:

3.2. Kira sözleşmesinin imzalanmasına müteakip, havalanma tarihine iki haftadan fazla süre kalması
halinde iptal durumunda kira bedelinin %50’si,

3.3. Her halde kira sözleşmesi uyarınca belirlenen havalanma tarihine iki hafta kala iptal edilmesi
durumunda kira bedelinin %100’ü.

4. 4- KİRA BEDELİ VE ÖDEME

4.1. Avione Jet, Hava Taşıtı İşletmecileri için www.avionejet.com üzerindeki hizmetleri vasıtasıyla bir
ödeme aracı sunmaktadır. Kiracı, kira sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde belirtilen zamanda,
miktarda ve adrese olacak şekilde kira bedelini Avione Jet’e ödeyecektir.

4.2. Kira bedeli rezervasyon tarihinde hesaplanan havacılık yakıt masraflarına dayanmaktadır. Eğer
herhangi bir sebeple rezervasyon tarihi ile uçuşun ifa edileceği tarih arasında havacılık yakıt
masrafları artarsa, kiracı; taşımacı tarafından talep edilmesi halinde, taşımacıyı bu artış nezdinde
tamamen tazmin edecek şekilde Avione Jet’e bu meblağı ödeyecektir.

4.3. Kira Bedeli, kira sözleşmesinde belirtilen para cinsinden kabul edilmiştir. Kiracı’nın talebi üzerine
Avione Jet, ödemenin AB Doları, Euro veya Türk Lirası olarak ifa edilmesini kabul edebilir.
Ödeme tarihindeki Avione Jet Döviz Kuru kullanılarak, kuru dönüştürmek suretiyle yeni bir fatura
tanzim edilecektir. Ödemenin geç ulaşması halinde, Avione Jet’ın dönüştürme değerini güncel
kurlara göre tekrar hesaplama hakkı vardır ve buna göre ek fatura tanzim etme hakkı saklıdır.
Sözleşme kapsamında tanzim edilen faturalar, ilgili sözleşmenin “Kira Bedeli”ni ispatlar ve bu
Standart Kira Hükümlerine tabidir.

4.4. Kira Bedeli, Taşımacı adına ödeme kabul etme yetkisine sahip Avione Jet tarafından gösterilen
hesaba yapılmalı ve kullanılabilir bakiye olarak anılan hesaba gönderilmelidir. Hava taşıtı
rezervasyonunu garantilemek adına (aksi belirtilmedikçe) ödemenin tamamının fatura alındığında
yapılması zorunludur.

4.5. Hiçbir mahsuplaşma veya karşı talep (Sözleşmeden veya diğer taşımacılıktan doğup
doğmadığına bakılmaksızın) Kiracıya, Sözleşme kapsamında ödenecek olan herhangi bir
meblağı alıkoyma hakkı tanımaz.

4.6. Kiracı, ilgili uçuş kapsamında oluşan de-icing ( buz çözme ) masraflarıyla ilgili olarak; taşımacı
tarafından talep edildiği taktirde, taşımacıyı tazmin etmekle yükümlüdür. Avione Jet, de-icing (buz
çözmenin) tahmini masrafı kadar kredi kartı blokajı koyabilir. Müşteri, anılan kredi kartı blokajı
miktarına ilişkin uçuştan önce bilgilendirilecektir. Bu kredi kartı blokajı, kalan meblağın kiracı
tarafından ödenmesi üzerine kaldırılmalıdır. Kiracının bu ödemeyi tamamlamaması halinde
Avione Jet bloke edilen meblağı ödeme olarak alıkoyabilir.

4.7. Kiracının rota değişikliği veya taahhüt edilen bir veya birden çok uçuşa ilişkin önemli bir değişiklik
(örneğin uçuş saati değişikliği, yolcu manifestosu değişikliği, havalimanı veya ek uçuş
gereklilikleri değişikliği) talep etmesi ve bu taleplerin taşımacı tarafından (takdiri Taşımacıda



olacak şekilde) yerine getirilmesi halinde, Avione Jet revize edilmiş bir uçuş onayı tanzim edecek
ve kiracı bu onayda belirtilen her türlü ek ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.8. Avione Jet bir ‘’Hava Taşıtı Kiralama Rezervasyon Platformu’’ olarak www.avionejet.com ‘u
sunmaktadır ve Avione Jet, Hava Taşıtı İşleticisi ile Kiracı arasında aracı konumundadır. Avione
Jet, Kiracı tarafından yapılan ödemeyi Taşımacıya aktarmadan önce bir aracılık bedeli mahsup
eder.

4.9. İşbu Standart Kira Hükümleri kapsamında yapılacak olan tüm ödemeler kredi kartı veya banka
kartı ile yapılabilir. Avione Jet, her türlü kredi kartı ve banka kartı ödemeleri üzerinde kredi kartı
ilave bedelleri yansıtma hakkını saklı tutmaktadır.

4.10. Eğer Taşımacı, Hava Taşıtı teknik arızası sebebiyle, uçuş onayına uygun şekilde uçuşu
gerçekleştiremezse, Avione Jet başka uygun bir Hava Taşıtı bulabilmek adına makul ticari
çabaları gösterir ve ek bedelleri Kiracıya bildirir. Avione Jet’in çabaları başarılı olur ancak Kiracı,
Avione Jet tarafından bulunan diğer Hava Taşıtını kabul etmezse, Avione Jet, asıl uçuş veya
uçuşların bedelini alıkoyma hakkına sahiptir. Eğer Avione Jet’in çabaları başarısız olursa,
Kiracının talep edebileceği tek husus, Hava Taşıtı muhalefeti sebebiyle Kira Sözleşmesinin ifa
edilemeyen kısmına ilişkin olarak Kira Bedelinin (Avione Jet’in aracılık bedeli hariç) iadesidir. Bu
şekilde bir Sözleşme’nin kısmi iptaline ilişkin yapılacak olan iade, şu şekilde hesaplanmalıdır:
Geri ödenecek olan Sözleşme Bedeli (Avione Jet’ın aracılık bedeli hariç) yüzdesi, Hava Taşıtı
muhalefeti sebebiyle uçulamayacak olan Kira Sözleşmesi kapsamındaki toplam uçuş süresinin
yüzdesine eşit olmalıdır. Örneğin, eğer 28 saatlik kiralanan uçuşun 7 saati imkânsız hale gelirse,
kiracı Kira Bedeli’nin %25’ini iade alacaktır (Avione Jet’ın aracılık ücreti hariç).

4.11. Uçuştan önce aksi kararlaştırılmadıkça, WiFi ücretleri Kira Bedeline dâhil değildir. Taşımacı, WiFi
kullanım ücretlerini uçuş sonrasında (kira sözleşmesine dahil edilmeksizin) kiracıya yansıtacaktır.

4.12. Eğer Kiracı; Kira Bedelini, teklif edilen uçuş tarihine 2 hafta veya daha az bir süre kala banka
havalesi olarak öderse, kira bedeline ek olarak Avione Jet’e, Avione Jet’in ilgili Kira Bedelini ve ek
olarak Madde 4.9 kapsamında ödenecek olan %4 işlem bedelinin ödemesinin alınabileceği bir
kredi kartının bilgilerini sağlayacaktır. İlgili banka havalesi Avione Jet’e Rezervasyon Tarihinden
itibaren 3 iş günü içerisinde (Cumartesi, Pazar veya bankaların İstanbul’da normal olarak açık
olduğu günlere denk gelen resmi tatiller hariç her gün) ulaşmazsa veya Kiracı, Avione Jet’ın
ödemeyi kredi kartı ile almasını talep ederse, Kira Bedeline ek olarak Kiracı’nın kartından %4
işlem ücreti alınacaktır. Avione Jet tarafından Kiracının kredi kartından ilgili meblağlara ilişkin
otomatik ödeme alındıktan sonra Avione Jet’e veya onun adına başkasına banka havalesi
ulaştığı takdirde (mükerrer ödeme olduğu taktirde) Kiracının seçiminde olacak şekilde ya banka
havalesinin iadesi ya da alınan otomatik ödemenin kredi kartına iadesi yapılır. (madde 4.9
uyarınca ödenen %4 işlem ücreti ve anılan kredi kartından yapılan otomatik ödemenin iadesine
ilişkin Avione Jet tarafından yapılan diğer masraflar veya ödenen ücretler hariç).

4.13. Uçuş rezervasyonları uluslararası kapsamda tanınmış olan ICAO (4 letter) ve IATA (3 letter)
havalimanı kodlarına dayanmakta ve değişime ve yoruma tabi olan havalimanı isimlerine
dayanmamaktadır.

5. 5- HAVA TAŞITI VE PERSONEL

5.1. Taşımacı, belirlenen uçuş başlangıcından önce Hava Taşıtını, Hava Taşıtının kayıtlı olduğu
devletin kanunları ve düzenlemelerine uygun şekilde personel ve ekipmanla donatılmış, yakıtı
doldurulmuş ve uçabilir vaziyette sağlamakla sorumludur. Hava Taşıtı, Uçuş(lar) esnasında
yürürlükteki tüm kanunlar ve düzenlemelere uygun şekilde Taşımacı tarafından işletilecektir.

5.2. Genel işletme gerekliliklerine tabi olarak Taşımacı aşağıdakileri gerçekleştirmek adına makul
çaba gösterir:

5.2.1. Kabin ekibi dahil Hava Taşıtı ve işletme personelinin, Kira Sözleşmesi’nde belirtilen Uçuş
saatinden en az otuz dakika öncesine kadar uçuşa hazır olmasını sağlamak;



5.2.2. Uçuş öncesinde bir işletme personelinin, yolcuları havalimanı girişi, FBO ( özel jet
terminali ) veya mutabık kalınan buluşma noktasında karşılamak için hazır olmasını
sağlamak;

5.2.3. Uçuş sonrasında, müşterilere bir varış lokasyonundan bir sonraki aktarma noktasına
kadar eşlik edilmesi için bir işletme personelinin hazır olmasını sağlamak;

5.3. Avione Jet aşağıdakileri gerçekleştirmek adına makul çaba gösterir:
5.3.1. Kiracı iletilerine uygun şekilde cevap vermek,
5.3.2. Herhangi bir sebeple uçuş takviminde muhtemel bir gecikmeden haberdar olur olmaz en

kısa sürede Kiracıyı bilgilendirmek,
5.3.3. Avione Jet için en önemli husus uçuş güvenliğidir. Öyle ki Hava Taşıtı kaptanının; Hava

Taşıtının uçuşa hazırlanması, bir uçuşun yapılıp yapılmayacağı ve/veya bir uçuşun
yapılmasına karar verildikten sonra vazgeçilip vazgeçilmeyeceğine ilişkin tam yetkiye
sahip olması gerekir. Kiracı, teklif edilen rota veya taşıtın ineceği yer dahil Hava Taşıtının
işletilmesine ilişkin konularda kaptanın vereceği tüm kararların nihai ve bağlayıcı
olduğunu kabul edecektir.

5.4. Kabin ekibi dâhil tüm yer ve işletme personeli, sadece Taşımacıdan emir alabilir.
5.5. Kiracı tarafından uçuştan önce yazılı olarak teyit edilmedikçe tüm Hava Taşıtları sigara içilmez

vaziyettedir. Kiracı, Hava Taşıtı içerisinde sigara içilmesi durumunda, Taşımacı tarafından
yükletilebilecek olan tüm temizlik masraflarından sorumludur.

6. 6- TRAFİK BELGELERİ

Taşımacı, gerekmesi halinde, sözleşme uyarınca taahhüt edilen taşıma ve uçuşa ilişkin tüm gerekli belgeleri
tedarik edecek veya sağlayacaktır. Taşımacı, sözleşme yapılmasından sonra en kısa sürede bu belgelerin
tamamlanması için Avione Jet’e gerekli tüm bilgi ve desteği, her halde, müşterilere tanzim edilebilmesi adına
tamamlanması için gerekli bir süre içerisinde verecektir.

7. 7- UÇUŞ ZAMANLARI, YÜKLEME VE UÇAĞA BİNİŞ

7.1. Kiracı, yolcuların ve bagajlarının, herhangi bir uçuşa taşınmaları için yeterli bir süre içerisinde
gidiş havalimanında belirlenen kontrol noktasına ulaştırılmasını sağlamaktan münhasıran
sorumludur. Kiracının herhangi bir yolcusunun uçuşa ulaştırılmak için gerekli sürede gelmemesi
halinde Taşımacı, Kiracıya veya bu yolcuya karşı herhangi bir sorumluluğa sahip olmayacaktır.
Taşımacının bu yolcu için alternatif ayarlamalar yapma yükümlülüğü yoktur. Taşımacı, kendi
takdirinde olacak şekilde bu müşteriyi daha sonraki bir uçuşa ulaştırırsa, Kiracı, Taşımacının
talebi üzerine Avione Jet’e (Taşımacı adına ödeme almaya yetkili olarak) Taşımacının bu gibi
yolcular için belirleyeceği ve bu sebeple Taşımacının katlandığı yürürlükteki yolcu vergileri ve idari
masrafları kapsayan bir meblağı ödeyecektir.

7.2. Kiracı, herhangi bir uçuşta gecikme (Taşımacının sorumluluğunda olan teknik sebeplerden dolayı
gecikmeler hariç), sapma ( uçağın divert etmesi ) veya değişme olması halinde meydana gelen
konaklama, yiyecek, içecek, nakliyat ve diğer tüm ek masraflar, harcamalar, kayıplar, hasarlar
veya yükümlülüklerden münhasıran sorumludur. Taşımacı tarafından üstlenilen tüm bu masraflar,
harcamalar, kayıplar, hasarlar veya yükümlülükler, talep üzerine Kiracı tarafından Taşımacıya
tazmin edilecektir.

7.3. Kiracının herhangi bir yolcusunun varış havalimanından girişine izin verilmemesi halinde Kiracı,
bu redde ilişkin olarak Taşımacı tarafından üstlenilen tüm masraflar, harcamalar (Taşımacı veya
Avione Jet’a herhangi bir göç/gümrük idaresi tarafından yükletilen tüm masraflar, ücretler, cezalar,
vergiler veya diğer harcamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve ek olarak Taşımacı
tarafından bu yolcuların geldikleri ülkeye gönderilmesi adına yapılan düzenlemeler kapsamında
yapılan tüm masraflar ve harcamalar için Taşımacıyı, yetkililerini, çalışanlarını, memurlarını ve
acentelerini tazmin edecektir.



7.4. Uçuşlar ancak ödemenin tamamının alınması halinde onaylanabilir. Uçuşların nihai masrafları
aynı zamanda personel uygunluğu, uluslararası üst geçiş izinleri, havalimanı boşlukları ve
havalimanı park müsaitlik durumuna tabidir ve uygun olmaması halinde kira bedelinin artmasına
sebep olabilir. Kiracı, artan bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

8. 8- KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Kiracı, Sözleşmede belirtilen Kiracı yükümlülüklerinin tamamının ifasıyla ilişkili olarak Taşımacının
bütün gerekliliklerine uyacaktır.

8.2. Kiracı, kendisinin veya yolcularının Sözleşme hükümlerine uymamasından kaynaklı Taşımacının
ve/veya Avione Jet’ın (uygulanabilir olduğu yerde) maruz kaldığı bütün talepler, iddialar,
yükümlülükler, eylemler, işlemler ve masraflar karşısında Taşımacıyı ve/veya Avione Jet’ı tazmin
edecek ve zararsız tutacaktır.

8.3. Kiracı, uçuşlar için verilen tüm izinler, lisanslar ve yetkilerin şartlarına tamamen uyacak ve
yolcularının da uymasını sağlayacaktır. (evcil hayvanlar dâhil).

8.4. Kiracı, tüm gerekli yolcu biletleri, bagaj kontrolleri ve gerekli diğer belgelerin yolculara tanzim
edilmesi ve ulaştırılmasından sorumludur.

8.5. Kiracı, Hava Taşıtının üzerinden geçeceği/geçtiği veya doğrudan gittiği/gideceği tüm devletlerin
gümrük, polis, kamu sağlığı, göç ve diğer yasal düzenlemelerine uyacak ve tüm yolcularının (evcil
hayvanlar dahil) uymasını sağlayacaktır.

9. 9- SORUMLULUK/TAZMİNAT MUAFİYETİ

9.1. Taşımacı; mücbir sebepler, işçi ihtilafları veya grevler (Taşımacı personeli dahil) veya lokavtlar
veya Hava Taşıtı motorlarının veya başka parçasının veya makinelerinin veya bunlarla bağlantılı
olarak kullanılan diğer aparatlarının arızaları veya kazaları dahil Taşımacının kontrolü dışında
olan diğer sebeplerle Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa edememesi halinde Kiracıya
karşı herhangi bir sorumluluğa sahip olmayacaktır.

9.2. Kiracı, kendisinin veya yetkililerinin, çalışanlarının veya acentelerinin, sözleşmeden veya haksız
fiilden (ihmal dahil) veya başka şekilde kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın eylemleri
veya ihmalleri sebebiyle, Taşımacı ve taşımacının yetkilileri, çalışanları, acenteleri veya alt
yüklenicileri tarafından uğranılan veya katlanılan tüm zararlar, hasarlar, yükümlülükler, masraflar
veya harcamalar karşısında Taşımacıyı tazmin edecektir.

9.3. Kira Sözleşmesi kapsamında yapılan bir taşımacılık, Taşımacının trafik belgelerinde belirtilen
veya atfedilen taşıma şartlarına tabidir.

9.4. İşbu Standart Kira Hükümlerinde belirtilen tazminatlar, Sözleşmenin feshinden sonra da
yürürlükte kalacaktır.

10. 10- FESİH

10.1. Aşağıdaki şartlardan sadece birinin gerçekleşmesi halinde Avione Jet veya Taşımacı, yazılı bir
bildirimle derhal sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Kiracı, bu şekilde yapılan fesihlerde
sözleşme bedelini tam olarak ödemeyi kabul etmektedir.

10.2. Kiracı, muacceliyet tarihinde işbu hükümler kapsamında yapılacak olan ödemelerde temerrüde
düşerse;

10.3. Kiracı, Avione Jet’ın makul görüşü uyarınca Avione Jet’e kötü nam getirebilecek veya başka
şekilde Avione Jet’ın namını ve itibarını zedeleyecek veya olumsuz şekilde etkileyecek
davranışlarda bulunursa Avione Jet veya Taşımacı sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal
feshedilebilir.



11. 11- FESHİN ETKİSİ

11.1. Sözleşme kim tarafından feshedilirse feshedilsin, Kiracı; (Taşımacının sahip olabileceği diğer
haklar ve çarelere halel gelmeksizin) fesihten kaynaklı olan muaccel ve ödenmemiş tüm
meblağları ve bunlara ilişkin varsa faizleri Avione Jet’e ödeyecektir. Kiracı, Taşımacının fesih
sebebiyle katlandığı veya ödediği tüm kayıplar, zararlar, masraflar, harcamalar, iddialar veya
yükümlülükler karşısında Taşımacıyı tazmin edecektir. Taşımacı, Kiracı tarafından verilen ilk
depozitoyu alıkoyma hakkına sahiptir.

11.2. Kiracı, Sözleşmenin feshedilmesi sebebiyle Kiracının yolcularından gelecek taleplere karşı
Taşımacıyı tazmin edecektir.

12. 12- MAHSUPLAŞMA

Yalnızca Avione Jet, Taşımacının ödeme aracısı olarak, herhangi bir zamanda Kiracı’ya bildirim yapmaksızın,
Kiracı’nın ödediği herhangi bir meblağı, herhangi bir Sözleşmeden kaynaklı olarak ödenmesi gereken diğer
meblağlardan mahsup edebilir.

13. 13- GENEL

13.1. İlgili Kira Sözleşmesi ve/veya Özel Hükümler elektronik ortamda (Elektronik imza, e-posta, kiracı
tarafından www.avionejet.com internet sitesinden rezervasyon formunun doldurulmasından sonra
bu rezervasyon formunun Avione Jet tarafından onaylanması suretiyle) veya fiziki (yazılı) olarak
imzalanması suretiyle akdedilebilir. Kira Sözleşmesi ve/veya Özel Hükümler elektronik olarak
akdedilmişse, Kiracı ve Avione Jet bu Kira Sözleşmesi ve/veya Özel Hükümlerin elektronik
formda iletilmesi, sunulması ve muhafaza edilmesini (kısmen veya tamamen) kabul eder.Her biri
(elektronik nüshalar dahil) asıl nüsha olacak şekilde ancak birlikte tek ve aynı vasıtayı
oluşturacak şekilde elektronik nüshalar dahil herhangi bir nüsha sayısında Kiracı ve Avione Jet
tarafından en az bir nüsha imzalanmadıkça hiçbir nüsha (elektronik nüshalar dahil) yürürlüğe
girmeyecektir.Bir Sözleşme kapsamında yapılması gereken bildirimlerin yazılı olması gerekir ve
muhatap tarafın burada belirtilen adresine posta, e-posta veya faks ile bırakılması veya
gönderilmesi halinde uygun şekilde yapılmış sayılır. Bildirimler, elden verildiklerinde veya adrese
bırakıldıklarında ve gün içerisinde (Pazar veya Resmi Tatil olmayan) posta ile gönderilmesi
halinde postalandığı günün ertesi gününde veya email veya faks mesajı olarak gönderilmesi
halinde gönderildiği günde tebliğ edilmiş sayılır.

13.2. Her bir Sözleşmedeki Kira Bedeli, ödeme hükümleri ve diğer ticari hükümler taraflar için gizlidir ve
ön onay olmadan üçüncü şahıslara ifşa edilemez.

13.3. Her bir sözleşmenin tatbikinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

13.4. Her bir Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Hukukunun ilgili mevzuatları uygulanır.
13.5. İşbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin hükümsüz veya geçersiz olması halinde yalnızca söz

konusu madde anılan hükümsüzlük veya geçersizlik çerçevesinde etkisiz olacak ve bu
hükümsüzlük veya geçersizlik maddenin kalan bölümünü veya sözleşmenin diğer maddelerini
geçersiz kılmayacaktır.

13.6. İşbu sözleşme 13 (onüç) ana madde ve Ek-A adındaki bir ekten ibaret olup, sözleşme şartları ve
ek-A’dakibelirtilen şartlar taraflarca kabul edilmiş ve madde 13.1 de belirtilen şekilde akdedilmiştir.


