
 

 

EAGLEBURGMANN WEBSHOP KULLANICI İŞLEM REHBERİ 

 

1. BİLGİLENDİRME 

1.1. İşbu metin EAGLE BURGMANN ENDÜSTRİYEL SIZDIRMAZLIK SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ (Aydınlı-Kosb Mah. Tuzla Kimya Sanayicileri Osb Tuna Cd. No:8 

Tuzla/ İSTANBUL) (“Eagle Webshop”) tarafından 

https://onlineshop.eagleburgmann.com/tr  internet sitesi kullanıcılarına site içi 

kullanım  hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.  

1.2. İşbu metin https://onlineshop.eagleburgmann.com/tr  adresli (“Eagle Webshop”)   

web sitesi üzerinden müşterilerinin kullanıcı olarak kayıt olduktan so nra, web sitesinde 

yer alan ve ürün özellikleri belirtilen malların siparişine imkan sağlamak için kurulmuş 

bir platformdur.  

2. SİTEYE ÜYELİK ŞARTLARI 

2.1. Siteye üyelik şartları Kullanıcı Sözleşmesinde yer almaktadır.  

2.2. Eagle Webshop üzerinden tüketicilere hizmet verilmemekte olup ve yalnızca tacirler 

arası (B2B) satış yapılmaktadır.  Bu kapsamda, kullanıcılar bakımından, Tüketici 

Mevzuatı hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı söz konusu olmadığından belirtilen 

mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı  olmak üzere hak ve 

yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.  

2.3. Kullanıcı olarak kayıt olduktan sonra sadece tacir olduğunu beyan eden kişilerin 

üyeliği Eagle Webshop tarafından onaylanacaktır.  

2.4. Yukarıda açıklanan nedenlerle siteye kullanıcı olarak kaydol duğunuzda işbu “Kullanıcı 

Sözleşmesi”ni ve Eagle Webshop ile alışverişlerinizde tacir sıfatına sahip 

olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. E agle W ebshop üzerinden yapılan satış ve diğer 

işlemler 6102 S ayılı T ürk T ic aret Kanunu (“T TK”), 6563 S ayılı E lektronik T ic aretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“E T DHK”)  ve diğer tüm ilgili mevzuat uyarınc a tac irler 

arasında gerç ekleşen tic ari işlemler olarak kabul edilec ek ve tac irlere ilişkin hükümler 

uygulanac aktır. B u nedenle kendi haklarınızı güvenc e altına almak adına Eğer tacir 

değilseniz lütfen Eagle Webshop sitesine  kullanıcı olarak kayıt olmayınız  
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2.5. Siteye kayıt olmak için ekranında gereken bilgileri doldurduktan ve kullanıcı adı ve 

şifrenizi belirledikten sonra “Kayıt Ol”  butonuna tıklayarak işlemlerinizi 

tamamlayabilirsiniz. 

3. SİPARİŞ 

3.1. S ite üzerinden verilen siparişlere ilişkin şartlar T ic ari N itelikli S ipariş S özleşmesi’nde 

yer almaktadır. 

3.2. E agle W ebshop üzerinden E lektronik olarak sipariş verme hizmeti sunmakta anc ak  

bu site üzerinden ödeme hizmeti sunulmamaktadır.  Bu bağlamda siparişinizi 

oluşturmak için kredi kartı bilgisi toplanmamaktadır. Kayıtlı kullanıc ı olarak giriş 

yaptıktan sonra istediğiniz ürünü sepete ekleyerek siparişinizi tamamladığınızda, 

sipariş onay iç in önc elikle E agle W ebshop’a iletilmektedir. S iparişiniz  E agle W ebshop 

tarafından onaylandığı takdirde izleyen adımlarda E agle W ebshop tarafından 

tarafınıza ödeme ve teslimat bilgileri iletilir.  

3.3. E agle W ebshop üzerinden alışveriş yapabilmek iç in kullanıc ı olarak kayıt yapılması 

gerekmektedir. Kayıt olm adan sipariş verilmesi mümkün değildir.  

3.4. S itede, kredi kartı ya da başka bir ödeme yöntemi ile ödeme alınmamaktadır. S itede, 

sipariş verebilmek iç in, anahtar kelimeleri yazarak arama yapabilir veya ana 

kategoriden ilgili alt kategoriye doğru ilerleyerek ürün seç eneklerine göz atabilirsiniz. 

Ürün sayfasındaki "S epete E kle" butonuna basıp seç tiğiniz ürünü, sipariş sepetinize 

ekleyebilirsiniz. 

3.5. EAGLE BURGMANN ENDÜSTRİYEL SIZDIRMAZLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ (Aydınlı- Kosb Mah. T uzla K imya S anayic ileri Osb Tuna Cd. N o:8 T uzla/  

İS T AN B UL) tarafından onaylanmasını müteakip, E AGLE  W ebshop tarafından 

Kullanıc ı’ya fatura düzenlenecek ve ödeme vadesi bu faturada belirlenec ektir. 

E agleW ebshop, ürünlerin ç eşidine göre, ürünlerin kargoya verilmesinden önc e ya da 

sonra ödeme vadesi ve şeklini belirleme hakkını saklı tutar. Kargoya verilmeden önc e 

fatura ödemesi yapılacağı belirlenen siparişlerde bu ödemenin gec ikmesi nedeniyle 

teslimat süresindeki gec ikmeler E agle W ebshop’un sorumluluğunda değildir. 

3.6. S ipariş S özleşmesi, kullanıc ıya e- posta ortamında gönderilerek bu yolla ulaşması 

sağlanacaktır. 

4. VERİ GİRİŞİ DÜZELTME 



 

4.1. Vergi girişlerinizdeki, siparişlerinizdeki ve işlemlerinizdeki hataları gidermek için 

contact.tr@eagleburgmann.com  adresimize e -posta atabilirsiniz.  

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

5.1. Kişisel Verilerin korunması ile ilgili yasal metinlerimize 

https://onlineshop.eagleburgmann.com/tr/  buradan ulaşabilirsiniz.  
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