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Talimat Mektubu 

VPS 

İşbu Talimat Mektubu (“Taahhütname”) aşağıda anılan 
şahıslar arasında ………………….. tarihinde imzalanmıştır: 

Büyükdere Cad.No.191 Apa Gız Plaza 23/43 Levent 
adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre 
kurulu İstanbul Ticaret Odasında, 270617 sicil numarasıyla 
kayıtlı, X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş  (“XTB”). 

ile 

………………………………………………… adresinde ikamet eden 
……………………… TC kimlik numaralı ………………………......, 
(“Müşteri”)., 

İşbu Taahhütname kapsamında Servis Sağlayıcı, Na Okraji 
6, Prag 6, 162 00, Prag, Çek Cumhuriyeti adresinde 
mukim, Prag Belediye binası Bölüm C, Dosya 4766, Ticari 
Sicil Kütüğünde kayıtlı Çek Cumhuriyeti Kanunlarına göre 
kurulu Coolhousing s.r.o. (“Coolhousing”)’dir. 

İşbu Taahhütname kapsamında her bir taraf ayrı ayrı 
(“Taraf”), birlikte, (“Taraflar”) olarak anılacaktır. 

İşbu Taahhütname’nin amacı, Müşteriye, Coolhousing 
tarafından sağlanan özel sanal servis sunucuya (“VPS”) 
XTB tarafından giriş imkânı sağlamasına ilişkindir. 

TAAHHÜTNAMENİN KONUSU 

Taraflar aşağıdaki şartlar hakkında mutabık kalmışlardır: 
1. Her takvim ayı başına, XTB ile Müşteri arasında, Fark 

Sözleşmelerinin mevcut olduğu tüm XTB alım satım 
platformlarında, Müşterinin en az 10 lot iş miktarı 
gerçekleştirmesi şartıyla, XTB tarafından Müşteriye 
VPS’ye ücretsiz giriş hizmeti sağlanacaktır. 

2. Müşterinin, 1. maddede belirtilen şartları haiz iş 
miktarını gerçekleştirmemesi halinde işbu 
Taahhütnameyle Müşteri, XTB’nin, Müşteri’ye ait, 
XTB nezdinde bulunan hesabından, VPS kullanım 
bedeli karşılığına tekabül eden EUR 15 (onbeş Euro) 
tutarını borç olarak kaydetmesini kabul ve taahhüt 
eder. 

3. Müşteri, VPS’yi kullanma amacı çerçevesinde, 
Coolhousing’in VPS servisini Müşteriye sağlaması için 
Coolhousing ile XTB tarafından Müşteriye gönderilen 
kupon kodunu kullanmak suretiyle bir sözleşme 
imzaladığını beyan ve kabul eder. 

4. Müşteri, VPS’nin kullanımına ilişkin hususların 
yalnızca Coolhousing ile Müşteri arasında akdedilen 
sözleşme hüküm ve şartlarına tabi olduğunu, VPS’yi 
işletmekten ve VPS’ye ilişkin mühim veya yardımcı 
tüm bakım ve hizmetlerinin gereği gibi veya hiç 
gerçekleşmemesinden XTB’yi sorumlu tutmayacağını, 
işbu Talimat Mektubuyla beyan ve kabul eder. 

5. Müşteri, diğer üçüncü kişiler ve Coolhousing’in filleri 
ile Mücbir Sebep neticesinde VPS sisteminde vuku 
bulan herhangi bir hatadan XTB’yi sorumlu 
tutmayacağını işbu Taahhütname ile beyan ve kabul 
eder.  

6. Müşteri, işbu Talimatname kapsamında belirtilen 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, 
Coolhousing’in Müşteri ile akdettiği VPS’ye ilişkin 
sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tuttuğunu beyan 
ve kabul eder. 

7. Müşteri, Coolhousing tarafından kendisine teklif 
edilen VPS hizmeti ve teknik şartname ile icaba ilişkin 
yeterli araştırma yaptığını veya VPS’yi kullanmaya 
ilişkin sağlayacağı fayda ve riskler hakkında bağımsız 
tavsiye aldığını beyan ve taahhüt eder. 

8. Müşteri, VPS servis sunumunun XTB veya 
Coolhousing tarafından kendisine ulaşan yazılı beyanı 
takiben 1 takvim ayı içerisinde sona ereceğini kabul 
beyan ve taahhüt eder. 

9. İşbu Taahhütname, XTB ile Müşteri arasında ilgili 
mevzuat çerçevesinde akdedilmiş kaldıraçlı alım 
satım işlemleri sözleşmesinde alım satım işlemlerini 
gerçekleştirme ve saklama hizmetine ilişkin 
hükümlerin devamını oluşturup bahsi geçen 
sözleşmeye uygun olarak hazırlanmış ve bahsi geçen 
sözleşmenin hükümlerine tabidir. 

10. İşbu Taahhütname tahtında büyük harf ile yazılan 
terimler, XTB ile Müşteri arasında akdedilen kaldıraçlı 
alım satım sözleşmesinde düzenlendikleri halleriyle 
aynı anlamı taşımaktadır. 
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Tarih Müşteri Adı Soyadı İmza 


