Kişisel bilgilerimin güvenlik amaçlı ya da başkaca ticari amaçlarla paylaşılmasına benimle iletişime
geçilmesine izin veriyorum. Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde

belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum, ayrıca özel nitelikli verilerinizin
işlenmesine ve yurt içi/yurd dışı aktarılmasına rıza veriyorum.
İlaveten, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa
sunulmak üzere Şirketiniz ya da onay verdiğim diğer ilgililer nezdinde kayıt altına alınarak
saklanacağını biliyorum. Gizlilik politikaları çerçevesinde, dilediğim herhangi bir zamanda, şirketinizin
benimle irtibata geçmemesini de isteyebilirim. Bu seçimi yaparken, Uludağ A.Ş Satış Sözleşmesi
Kurallarını da dikkatlice okuduğumu belirtirim. (Bu seçim Uludağ A.Ş. üyeliğiniz ile bağlantılı olan eposta iletişimi ile alakalı değildir. Uludağ A.Ş. üyelik seçimlerinizi dilediğiniz zaman Hesabım
menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.)
Bileti satın almadan önce; a) Uludağ A.Ş. ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın
aldığım bilete ve hizmete ilişkin tüm içeriği, ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve
varsa tüm ek masraflarını c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede
düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularımı Tüketici Mahkemesine veya
Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğime dair sözleşmesel bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği'nin 15. maddesine istinaden cayma hakkımın bulunmadığını bildiğimi f) “bilet satın alma
siparişimi onayladığım takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceğim konusunda açık ve anlaşılır
şekilde bilgilendirildiğimi, g) Satın aldığım biletin şahsıma özel olduğunu ve bir başka kişiye
kullandırmamam, devretmemem, satmamam gerektiğini , yasak olduğunu bildiğimi ve turnikelere ve
kayak alanına kurulmuş olan kameraların fotoğraflamasına şimdiden onay verdiğimi ve bu
fotoğraflama neticesinde satın aldığım biletin bir başka kişi tarafından kullanıldığının tespiti halinde
biletin bloke edileceğini ve ücret iadesinin yapılmayacağını,h) bu ön bilgilere vakıf olduğumu ve
neticeten Satış Sözleşmesinde düzenlenen tüm hükümleri önceden incelediğimi ve bildiğimi, işbu
onay kutusunu işaretlemek suretiyle yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim"
"Satın al" tuşuna bastığınız zaman, İade ve Değişiklikler, İptaller hakkındaki şartlar da dahil olmak
üzere Uludağ A.Ş. Skipass Kayak Bileti Satış Sözleşmesi , Gizlilik Beyanı ve Kişisel veriler Politikalarını
ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız. Bildiğiniz üzere tüm satışlar kredi kartı onayına bağlı
olarak gerçekleşir. Lütfen işlemlerinizde belirtilen bilet limitini aşmamaya dikkat edin. Belirlenen
limitin üstünde yapılan bilet alımları, herhangi bir uyarı yapılmadan iptal edilecektir. Limit aşımlarında,
adres, e-posta, isim ve kredi kart numarası gibi kriterlere göre kontrol yapılır.
Kural olarak, tüm bilet satışları kesindir. Biletinizi satın aldıktan sonra karar değiştirirseniz, ne yazık ki
iptal ve değiştirme mümkün değildir. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması,
hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basım işlemi ya da para
iadesi yapılamaz. Satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiç bir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve
ücret iadesi yapılmaz. Uludağ A.Ş.'nin aldığı kararlar neticesinde özel nedenlere bağlı olarak yapılan
iadelerde Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili
hizmet bedeli ile sınırlıdır.
Bilet teslimatı seçtiğiniz yönteme göre kredi kartı sahibine, kimlik ve/veya kredi kartı kontrolü ile
yapılır.

