SWA ROVSKI C RYSTAL S O C IE T Y 2022
Swarovski Crystal Society Üyeliği Genel Şartlar ve Koşulları
Ocak 2022 Tarihinde Değiştirildi
1.
Genel
	İşbu Genel Şartlar ve Koşullar (“GŞK”), 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında gerçekleşen yeni üyelik kayıtları veya 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan üyelik
yenileme dönemlerini kapsayan Swarovski Crystal Society Programını (“SCS Programı”)
yönetir. Swarovski Crystal Society üyeliği, Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse
15, 9495 Triesen, Liechtenstein Prensliği ve üyelerin ikamet ettiği ülkeden sorumlu olan
Swarovski Şirketi’nin (müştereken “Swarovski” olarak anılır) ilgili müşterek tüketici programıdır. Üyelerin ikamet ettiği ülkeden sorumlu olan Swarovski Şirketi, üyenin ikamet
ettiği ülkeden farklı bir ülkede bulunabilir. Swarovski Crystal Society üyeliğini (“üyelik”)
kapsayan üyeliğin herhangi bir özelliğinin, herhangi bir zamanda kullanılması üyeyi,
birtakım aralıklarla değişen GŞK hükümlerine tabi tutar.

6.
Sonlandırma
6.1.	Seçili üyelik türüne göre (a) üyeler Sürekli Üyelik`i üyeliğin sona ermesine bir ay kala feshedebilir veya (b) Sabit Üyelik, Müşteri İlişkileri ile iletişime geçen üye tarafından uzatılmadığı takdirde üyelik süresi dolduktan sonra üyelik kendiliğinden sona erer.
6.2.	Swarovski, herhangi bir bildirim süresi uygulamadan, herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi kısıtlama olmaksızın yalnızca kendi takdir yetkisine dayanarak, üyeliğin
kullanımının devam etmesinin işbu GŞK’nin hükümlerini, mevcut yasalar karşısında, ihlal
edeceği veya bu hükümlere farklı şekillerde zarar vereceğine karar vermesi durumunda
üyeliği sonlandırabilir. Bu tür bir üyelik sonlandırılması durumunda üye, üyelik ücretinin
kendisine iade edilmesi hakkına sahip olmayacaktır.

2.
Faydalar
	SCS programı, SCS üyelerine özel faydaları kullanabilme hakkı verir. Swarovski, üyeliğin
özel faydalarını yalnızca Swarovski’nin takdirine bağlı olarak seçtiği bir iletişim kanalı
aracılığıyla düzenli olarak iletecektir. Faydalar listesine, herhangi bir katılan mağazada
veya çevrim içi ortamdan swarovski.com adresindeki SCS alanı aracılığıyla her zaman
erişebilirsiniz. Faydalar birtakım aralıklarla değişebilir.

7. Sorumluluk Reddi Beyanları; Sorumluluğun Sınırlandırılması
7.1	SCS Programının ve ilişkili faydaların herhangi birinin kullanılması üyelerin yalnızca
kendi sorumluluğunda ve riskindedir. Üyelik faydaları “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu sürece” esası doğrultusunda sağlanır.
7.2	Swarovski, (i) SCS Programının üyelerin gereksinimlerini karşılayacağına dair ve (ii)
SCS Programının kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.
7.3	Swarovski, kar, zarar, şerefiye, kullanım, veri veya diğer maddi olmayan zararlar
da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dolaylı, tesadüfi, özel, sonuç bazında ortaya çıkan veya örnek niteliğindeki zararlardan sorumlu tutulamaz (bu
durum, Swarovski söz konusu zararların olabilme ihtimali hakkında uyarılmış olsa
bile geçerlidir) söz konusu zararlar şunları kapsamaktadır: (i) SCS Programını veya
herhangi bir faydasını kullanma veya kullanamama, (ii) SCS Programının kullanımı
nedeniyle oluşan herhangi bir mal, veri, bilgi veya hizmet veya alınan mesaj veya
işlemlerden kaynaklanan ikame mal ve hizmetlerin tedarik maliyeti, (iii) üyelerin
SCS Programı verilerine yetkisiz erişim sağlanması veya değişiklik yapılması veya
(iv) SCS Programına ilişkin diğer tüm konular.
7.4	Bazı yargı bölgeleri, birtakım garantilerin kaldırılmasına veya olası, sonuçta ortaya
çıkan veya diğer zararlar için yükümlülüğün sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına
yasal olarak izin vermemektedir. Bu doğrultuda, yukarıda zikredilen birtakım sınırlamalar ve istisnalar uygulanamayabilir.

3.
Koşullar
3.1.	Üye Faydalarının kullanılabilmesi için üyelik hesabının, alışveriş/etkinlik esnasında aktif
olması zorunludur.
3.2.	Üyelikler yalnızca bireysel kullanım içindir ve devredilemez.
3.3.	Üyelerin, üyeliklerini ilgilendiren kullanıcı bilgisini doğru ve güncel bir şekilde sağlamaları ve bu nitelikleri korumaları beklenir. Bu bilgiler isim, adres, e-posta adresi ve telefon
numarasını kapsar. Üyeler, (i) üye profili verilerini SCS çevrim içi hesabı aracılığıyla güncelleyerek, (ii) Swarovski Mağazasından bilgilerini güncellemek istediğini talep ederek,
(iii) üyelerin ikamet ettikleri ülkedeki Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek (telefonla,
e-postayla veya farklı bir yöntemle) hesap bilgilerini değiştirebilirler, bu bilgilere üyelik broşürlerinden veya swarovski.com/contact adresinden çevrim içi ortamda erişebilirler. Swarovski, kaybedilen, geciken veya yanlış yönlendirilen yazışma, posta veya
e-posta ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edemez.
4.
Üyelik Ücreti
4.1.	Yeni bir üyelik bir (1) veya birbirini takip eden üç (3) yıl süresince geçerlidir. Üyelik ücretleri yıllık olarak belirlenir veya üyelerin ikamet ettiği ülkede ya da Swarovski mağazasında veya çevrimiçi (swarovski.com/scs) veya ilgili ülkenin sipariş formunda duyurulur.
Swarovski, üyelik ücretini ya da sürelerini her an değiştirme hakkını saklı tutar ve bu
değişiklikler yalnızca yeni üyeleri veya yenilenen üyelikleri kapsar.
4.2.	Yeni ya da yenilenen üyeliklerin ücretleri üyeliğin sona erdiği tarihte Swarovski tarafından üyenin banka hesabından veya seçilen ödeme yöntemi neyse veya yargısal açıdan hangisi uygun ise geçerli bir başka ödeme yönteminden tahsil edilebilir ve/veya
borçlandırılabilir. Bir borç hiç ya da zamanında ödenmez ise üyelik ücretinin tutarı yine
üye tarafından ödenir (açıkta kalan borç). Böyle durumlarda Swarovski üyeliği önceden
haber vermeksizin askıya alma hakkına sahiptir.
5.
Dönem; Üyelik Yenileme
5.1.	Üye, sabit süreli bir üyeliği seçmişse üyelik, süresi dolduktan sonra otomatik olarak sona
erecektir. Mevcut bir üyeliğin yenilenmesi Üyeliğin mevcut sona erme tarihini yenileme
süresi kadar uzatır; bu yenileme dönemi, mevcut sürenin bitiminden sonraki gün başlar.
5.2.	Swarovski, Üyelik süresinin bitiminden önce üyeyle iletişime geçmek için elinden geleni
yapacaktır. Sabit Üyelik için Swarovski, üyeye üyelik süresinin bitiminden sonra üyeliği
yenileyebilmesi için yeterli bir ek süre verir. (en fazla 2 ay) Yenileme dönemi, önceki üyelik döneminin bitiş tarihinden sonraki gün başlar. Üyelerin kişisel Üyelik numarası başka
hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. Üyeliğin bitiş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle üyedir.

8.
Geçerli Olan Yasa ve Yargı Makamı
	İşbu GŞK ve ismi zikredilen tarafların hak ve yükümlülükleri, hukuk ilkeleri çatışması
gözetilmeksizin İsviçre yasalarına tabi olarak yönetilir ve yorumlanır. Yargı Makamının
Konumu Zürih, İsviçre olacaktır.
9.
Kabul
	SCS Programının herhangi bir kullanıcısı arasındaki SCS Programına ilişkin tüm hususları
temsil eder ve diğer anlaşmalar, beyanlar veya temsillerin yerine geçer. İşbu GŞK’de
kullanılan başlıklar yalnızca referans amaçlıdır ve hiçbir terimin anlamını etkilemeyecektir. SCS Programının herhangi bir kısmını kullanan herhangi bir kullanıcı, işbu GŞK’nin
şartlar ve koşullarını kabul etmiş sayılır.
10.
İşbu GŞK’lerde Yapılan Değişiklikler
	Swarovski, işbu GŞK’nin şartlarını dilediği zaman herhangi bir bildiri veya sorumluluk
şartı aramadan yalnızca revize edilmiş Şartlar ve Koşulları, swarovski.com adresinde
yer alan SCS Üyelerinin Alanında paylaşarak değiştirebilir. Üye, işbu GŞK’nin güncel
versiyonunu dilediği zaman swarovski.com adresinde yer alan SCS Üyelerinin Alanında
görüntüleyebilir. Üye ayrıca herhangi bir Swarovski Mağazasından veya Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçerek GŞK’nin bir kopyasını temin edebilir.

