Lisans Sözleşmesi

1. GİRİŞ
Kullanıcı Sözleşmesi ve plâtformda yer alan diğer kurallar, Zapp match tarafından sunulan
hizmetlere ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir.
Bu plâtformu kullanan tüm kullanıcılar aşağıdaki koşullara uymayı taahhüt etmiş
sayılmaktadır. Plâtformu kullanmadan önce Kullanım Koşulları ve Gizlilik Sözleşmesi’ni
dikkatlice okuyunuz.
Zapp match, hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya
mevzuata uyum sağlanması amacıyla, Sözleşme’yi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla
tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Zapp match, herhangi bir
değişiklik olması hâlinde güncel Kullanım Koşulları’nı aynı link altında yeni tarih
güncellemesi ile yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına
bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli
olacak ve plâtformun kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabî
tutulacaktır.

2. TANIMLAR
a. “Zapp match”, işbu plâtformu,
b. “Zapp match Extension”, işbu plâtformun tarayıcıya kurulan eklenti ait kolunu,
c. “Standart Kullanıcı”, işbu plâtformu sosyal amaçla kullanan kimseyi,
d. “Premium Kullanıcı”, işbu plâtformu ayrıcalıklı olarak sosyal amaçla kullanan kimseyi,
e. “Kumanda”, Standart Kullanıcı ve Premium kullanıcının uygulama içerisinden, Zapp match
extension’a veri göndermesi,
f. “Abonelik”, Premium Kullanıcı olmak için, satın alınan üyelik türü,
g.“Ayrıcalıklar”, Abonelik satın alan Premium Kullanıcıların, uygulama içerisinde, Standart
kullanıcılara göre daha fazla kullanım hakkına sahip olması,
h. “Sözleşme”, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni temsil etmektedir.

3. Üyelik Türleri ve Ücretleri
3.1. Uygulamaya kayıt olan üyeler belirli bir süre veya özellik için sınırlı olarak
kullanım sağlarlar.

3.2. Premium üyeler uygulamadan sınırsız yararlanmak için aylık ya da belirli bir
dönem için bir ücret öder. Aylık üyelikler 1 aylık periyotlarda devam eder, 3 Aylık
üyelikler 3 aylık periyotlarda devam eder, 6 aylık üyelikler 6 aylık periyotlarda devam
eder ve kullanıcı tarafından iptal edilmediği sürece ödemeyi her periyodun başında
yaparak Premium üyeliğini aktif tutar.

4. KULLANIM KOŞULLARI
KAYIT VE HESAP YÖNETİMİ
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu
Sözleşme ihlâl edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri
kayıplarından ve güvenlik ihlâllerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Zapp
match sorumlu tutulamaz.
PROFİL YÖNETİMİ VE PAYLAŞIMLAR
Kullanıcılar, diğer kullanıcıların Profil, İzledikleri ve İzleme geçmişlerini görme hakkına
sahiptir.
Standart Kullanıcılar, Profil fotoğrafı yükleme zorunluluğuna tabî tutulmamaktadır. Profil
fotoğrafı yükleyen kullanıcı, Zappmatch plâtformu kullanan 3. şahısların görüntüleyebileceği
hakkını kabul etmiş sayılır.
Kullanıcılar, kendi profil ve paylaşımlarından sorumludur. Profilde; aşağılayıcı, alaycı,
başkalarını küçümseyen, kullanıcılara saygısızlık içeren, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde,
nefret dolu, tehdit edici, huzursuzluk çıkarmaya yönelik; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına,
uluslararası kanun, tüzük veya anlaşmalara, telif ve kişilik haklarına veya toplum ahlâk
kurallarına aykırı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen yazı ve görsel
içerikli paylaşımlar yapmak yasaktır.
Standart Kullanıcılar, Sözleşme’ye aykırı olduğunu tespit ettikleri Profil ve paylaşımları
bildirme; Sözleşme’ye ve kendi profil kriterlerine aykırı gördükleri fotoğrafları kaldırabilme
hakkına sahiptir.

5. ÖDEME VE İADE ŞARTLARI
Zapp match halihazırda site ve uygulama üzerinden gerçekleştirilen Kullanıcı hizmetini
ücretsiz olarak sunmaktadır. Ancak Kullanıcıların, uygulama üzerinden Premium ürün ve
hizmetleri satın almak istemesi halinde, Zapp match bu hizmetleri, önceden belirlediği ücret
tarifesine göre, talep eden ve öncesinde ödemeyi gerçekleştiren Üye’ye sağlamakla
yükümlüdür. Zapp match, sağladığı ürün ve hizmetlerin ücretlerini istediği her zaman,
önceden web sitesinde veya mobil uygulamasında belirterek, hiçbir sebep göstermeksizin
tadil edebilir. Zapp match; Üye ve Üye’nin banka ve/veya kartından kaynaklanan sıkıntılar
dolayısıyla ücretin ödenememesi sonucu ürün ve hizmetlerden faydalanamaması nedeniyle

oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Premium ürün ve hizmetlerden
faydalanma hakkı, sadece ödemeyi yapan Üyelere sağlanacaktır.

6. FESİH
6.1. İşbu Sözleşme, Zapp match Uygulaması veya Websitesi’nin yahut Uygulama veya
Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya
yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Zapp
match’un ilgili tarafından her zaman herhangi bir sebep gösterilmeden ve herhangi bir
tazminat yükümlülüğü olmadan, derhal hüküm ifade etmek üzere bildirim ile feshedilebilir.
Zapp match, üyeye hiçbir gerekçe göstermeksizin Üyenin üyeliğini sonlandırabilir.
Uygulamayı kullanacak üyeleri belirlemek veya üye olmuş üyelerin üyeliklerin devam etmesi
Zapp match’in takdir hakkı kapsamındadır. Üye, Zapp match’in bu hakkını ve bu hakkın
kullanılması sonucu herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu Sözleşme ile
kabul ve taahhüt eder.
6.2. Üye, üyeliğini sona erdirmesi durumunda Zapp match’dan herhangi bir hak talebinde
bulunmayacağını işbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.

7. CAYMA HAKKI
Uygulama marketlerinden yapılan ödemeler için:
Üye, ödeme yaptıktan sonra cayma hakkını ödeme yaptığı mecranın kurallarına göre
kullanabilir. Örneğin App Store ya da Google Play mecralarından yapılan ödeme ve
üyeliklerin koşulları bu mecraların belirlediği kurallara göre belirlenir.
Uygulama marketleri dışında yapılan ödeme bulunmamaktadır.

8. YÜRÜRLÜK
Bu Sözleşme plâtform kullanılmaya devam edildiği ve kullanıcılara Zapp match tarafından
yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.
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