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Sözleşmeden çekilme bilgilendirmesi 
 

Rücu hakkı 
 

Tüketiciyseniz (yani iş emrini ne ticari ne de serbest meslek faaliyeti olarak kabul edilebilen bir amaçla 
veren tüzel bir kişi) yasal düzenlemeler uyarınca bir rücu hakkına sahipsiniz: 
 
Daimler Truck AG veya Mercedes-Benz AG ile gerçekleştirilen sözleşmeyi on dört gün içerisinde 
hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sözleşmenin yapıldığı günden 
itibaren on dört gündür. 
Rücu hakkınızı kullanmak için Mercedes-Benz AG için beyanları kabul etmekle yetkilendirilmiş olan 70546 
Stuttgart'taki Daimler Truck AG'yi, bu sözleşmeyi iptal etme kararınız hakkında açık bir beyanla (örn. 
posta, faks veya e-posta ile gönderilen bir mektup ile) bilgilendirmeniz gerekir. Bunun için muhatap kişi 
olarak arıza yardım destek hattı üzerinden size memnuniyetle yardımcı olmaya hazırız. 
Sözleşmeden çekilme hakkınızı muhafaza etmeniz için sözleşmeden çekilme hakkınızı kullandığınıza 
ilişkin bildirimi mühleti dahilinde göndermeniz yeterlidir. 
Bu sözleşmeyle ilgili olarak cayma hakkınız varsa, bu hizmet sözleşmesini etkili bir şekilde iptal ettikten 
sonra artık UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG ile yapılan ödeme hizmeti sözleşmesine bağlı 
kalmayacaksınız (ilgili sözleşme). 
İptalin muhatabı UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG değil, Daimler Truck AG'dir. 

 
 

Sözleşmeden çekilmenin sonuçları 
 

Bu sözleşmeden çekilirseniz sizden aldığımız tüm ödemeleri derhal ve en geç bu sözleşmeden çekildiğiniz 
bildirimini aldığımız günden itibaren on dört gün içinde geri öderiz. Bu geri ödeme için, sizinle kati olarak 
farklı bir yöntem üzerinde anlaşmaya varılmamış olduğu sürece gerçekleştirdiğiniz ödeme işleminde 
kullandığınız yöntemin aynısını kullanırız; bu işlemden dolayı hiç bir şekilde size bir masraf 
yansıtmayacağız. 
Hizmetlerin iptal süresi içinde başlamasını talep ettiyseniz bize makul bir miktar ödemeniz gerekir; bu 
miktar, bu sözleşmeye ilişkin iptal hakkının kullanılmasını bize bildirdiğiniz zamana kadar verilen 
hizmetlerin sözleşmede sunulan hizmetlerin toplam kapsamıyla karşılaştırılmasıyla elde edilen miktara 
karşılık gelir. 
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