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TUĞÇE SABAZ EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI 

Bu belge MÜŞTERİ kendisinin ihtiyaç duyduğu online eğitim ya da  kitap ya da mentörlük 
desteğini TUĞÇE SABAZ EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ web sitesi mağaza 
bölümünden online satın aldıktan sonra ilgili ürünün kendisine teslimatı ve iade koşulları ile 
ilgilidir. 

1-ONLINE EĞİTİM 

-Teslimat:  

• Müşteri ürünü satın aldıktan sonra 24 sa içinde online eğitim platformuna manuel olarak 

eklenir.  

• Online eğitim platformu olarak kullanılan kapalı facebook grubuna giriş yetkisi fatura ad-

soyad bilgisi ve kapalı facebook grubuna katılım daveti gönderen profilin ad-soyad bilgisi 

uyuşması dahilinde sağlanır.  

-İade Koşulları: 

• TUĞÇE SABAZ EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ web sitesi mağaza bölümünde 

sunulan online eğitimlerin para iadesi yoktur. Sunulan garanti bilgileri mücbir sebepler 

dışında ilgili facebook kapalı gruba hayat boyu erişiminin sağlanması üzerinedir. Kapalı 

gruptaki videoları herhangi bir sebeple paylaşımı ve çoğaltılması kesinlikle yasaktır 

2-MENTÖRLÜK-KOÇLUK HİZMETİ 

-Teslimat: 

• Müşteri ürünü satın aldıktan sonra 24 saat içinde faturadaki mail adresine uygun programı 

netleştirmek adına TUĞÇE SABAZ mail atar. MÜŞTERİ spam klasörünü kontrol edilmelidir. 24 

saat içinde program maili eline ulaşmayan MÜŞTERİ tugce@tugcesabaz.com mail adresine 

teyit e-postası göndermelidir. MÜŞTERİ’den 48 saat içinde program netleşmesi talebi 

gelmediği takdirde, TUĞÇE SABAZ yalnızca tek bir teyit maili atar. Kalan sorumluluk 

MÜŞTERİ’ye aittir.   

-İade Koşulları: 

• TUĞÇE SABAZ EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ web sitesi mağaza bölümünde 

sunulan mentörlük hizmetlerinin para iadesi yoktur. Sabitlenen görüşme günlerindeki 

değişiklik talepleri 24 sa öncesinden yapılır. Sonrasında yapılan taleplerde bu talep 

MÜŞTERİ’ye aitse ve belirlenmiş görüşmeye katılamayacaksa seans yapılmış sayılır, bu talep 

TUĞÇE SABAZ’a aitse ve belirlenmiş görüşmeye katılamayacaksa MÜŞTERİ’ye bir seans 

hediye eder.  

 

3-KİTAP 

-Teslimat:  

• MÜŞTERİ kitap satın aldığında MÜŞTERİ farklı bir isim belirtmediği taktirde ödemede 

çıkan alıcı adına ve adrese imzalı bir şekilde 3 iş günü içinde PTT kargo ile gönderilir. 

• MÜŞTERİ ekstra kargo ücreti ödemez.  
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• Farklı bir kargo firması ile gönderimin yapılması talep edildiğinde kargo masrafından 

MÜŞTERİ sorumludur.  

• Kargo firmasına kargolanmak üzere satın alınan kitap verildikten sonra takip numarası 

MÜŞTERİ ile paylaşılır.  

• Sonraki aşamada kargo teslim sürecinde yaşanabilecek herhangi bir aksamadan 

TUĞÇE SABAZ sorumlu değildir. 

-İade Koşulları: 

• TUĞÇE SABAZ EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ web sitesi mağaza bölümünde 

satılan imzalı kitapların para iadesi yoktur. 


