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İCTİMAİ TƏKLİF
MÜQAVİLƏ
Elektrikli skuter icarəsi
Bakı şəhəri
Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən Baş Direktor Zülfüqarova Cəmilə tərəfindən təmsil olunan «All
IN Azerbaycan» MMC , bir tərəfdən bundan sonra "İcarəyə verən", digər tərəfdən isə birlikdə "Tərəflər"
adlandırılacaq fiziki şəxs (bundan sonra "İcarəyə verən") bu müqaviləni bağlamışlar. "Saziş" kimi)
aşağıdakı kimi:
1. ŞƏRTLƏR VƏ ANLAŞMALAR
Müqavilənin mətnində başqa cür aydın göstərilməyibsə, aşağıdakı terminlər böyük hərflə yazılmışdırsa, bu
Sazişin mətnində aşağıda göstərilən mənada istifadə olunur:
Nəqliyyat vasitəsi- bu Müqaviləyə əsasən İcarəyə verən tərəfindən icarəçiyə müvəqqəti sahiblik və
istifadə üçün verilmiş, İcarəçinin təklifi qəbul etməsi yolu ilə Tərəflər tərəfindən bağlanmış əmlak.
İcarəyə verilən əmlak növlərinə Elektrikli skuter daxildir.
Elektrikli skuter - bu Müqaviləyə əsasən İcarəyə verən tərəfindən İcarəyə götürənə müvəqqəti sahiblik
və istifadə üçün verilmiş, İcarəçinin təklifi qəbul etməsi ilə Tərəflər tərəfindən bağlanmış ikitəkərli
nəqliyyat vasitəsi.
Avtomobil kirayəsi- bu Müqavilənin 7-ci bölməsində müəyyən edilmiş proseduru yerinə yetirməklə,
icarəyə verilməyə başlandığı andan başa çatana qədər Nəqliyyat vasitəsinin bu Müqavilə ilə müəyyən
edilmiş təyinatına uyğun istifadə edilməsi.
"Lite" mobil tətbiqi (Mobil Tətbiq) - İcarəyə verənin xidmətlərindən istifadə etməyə imkan verən,
İcarəyə verən tərəfindən mobil cihazda quraşdırılan proqram.
Tariflər haqqında Əsasnamə - Reytinq və Bonus Balları, onların hesablanması və istifadəsi baxımından
bu Müqavilənin şərtlərinə şamil edilən, ekipajsız nəqliyyat vasitəsinin İcarəyə verilməsinə əlavə.
Ev sahibinin saytı - http://lite.rent
Birbaşa debet- İcarəyə götürəndən əlavə razılıq almadan vəsaitin İcarəçi tərəfindən müəyyən edilmiş
hesabdan çıxarılması. Silinmə bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydalara və hallarda həyata keçirilir.
Avtomobilin normal istifadəsi / normal işləməsi- bir nöqtədən digərinə hərəkət etmək üçün lazımi
diqqətliliklə, o cümlədən Yol Hərəkəti Qaydalarına riayət etməklə, habelə meteoroloji xüsusiyyətləri,
yolun hərəkət hissəsinin xüsusiyyətlərini və s. nəzərə alınmaqla Nəqliyyat vasitəsindən ehtiyatlı istifadə
kobud ərazidə, yoldan kənarda hərəkətin olmaması.
Saxta hesab - yalan məlumatlardan, həqiqi olmayan sənədlərdən, başqa şəxsə məxsus məlumat
və/yaxud sənədlərdən və s. istifadə edilməklə yaradılmış hesab.
Unikal dəvət kodu - Mobil Tətbiqdə qeydiyyat prosedurunu tamamladıqdan sonra avtomatik olaraq hər
bir İcarəçiyə təyin edilmiş latın əlifbasının hərfləri və nömrələrinin avtomatik yaradılan dəsti.
dost - Mobil Tətbiqdə qeydiyyat prosesi zamanı başqa İcarəçi tərəfindən təqdim edilən unikal dəvət
kodunu daxil edən fiziki şəxs.
2.

MÜQAVİLƏNİN MÖVZUSU
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2.1. İcarəyə verən Nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti sahiblik və istifadə üçün İcarəçiyə verir, İcarəyə
götürən isə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olmayan şəxsi ehtiyaclarına uyğun olaraq
istifadəyə qəbul edir.
2.2. İcarəyə götürən Avtomobildən Bakı şəhəri ərazisində istifadə edir. Göstərilən ərazidən kənarda
Nəqliyyat vasitəsinin istifadəsinə icazə verilmir.
3.

MÜQAVİLƏNİN BAĞLANMASI PROSEDÜMÜ

3.1. Müqaviləni bağlamaq istəyən İcarəçi, Müqavilənin bu bölməsində nəzərdə tutulmuş qaydada
elektron formada aksept edir. Müqavilə İcarəçinin bütövlükdə Müqavilə ilə müəyyən edilmiş şərtlərə
qoşulması ilə bağlanır.
3.2. Qəbul o deməkdir ki, İcarəyə götürən Müqavilənin bütün müddəalarını oxuyub, onlarla razılaşır və
onlara əməl etmək üçün qeyd-şərtsiz öhdəlik götürür.
3.3. İcarəçi və İcarəyə verən İcarəçinin aşağıdakı bütün hərəkətləri ardıcıl şəkildə yerinə yetirməsini
İcarəçinin qəbul etdiyini tanıyır:
3.3.1. “Lite” Mobil Tətbiqində qeydiyyat zamanı İcarəçiyə təqdim edilmiş Anketin İcarəyə götürən
tərəfindən tam şəkildə doldurulması;
3.3.2. İcarəyə verən və İcarəyə götürən tərəfindən bu müqavilənin analoqu kimi tanınan "lite" Mobil
əlavəsində qeydiyyatdan keçərkən xüsusi sahəyə işarə ("gənə") qoymaqla İcarəçini bu Müqavilənin
şərtləri ilə tam şəkildə tanış etmək. İcarəçinin kağız üzərində Müqaviləyə verdiyi əlyazma imzasının
hüquqi qüvvəsinə bərabər olan əlyazma imzası;
3.3.3. İcarəçiyə məxsus fərdiləşdirilmiş bank kartının məlumatlarının İcarəçi tərəfindən təqdim edilməsi
və ondan birbaşa debet edilməsi və ixtiyari məbləğin qaytarılması;
3.3.3.1. İcarəyə verən tərəfindən həyata keçirilən reklam və ya digər xarakterli aksiyalarda nəzərdə
tutulmuş hallarda, habelə İcarəyə verənin təklif etdiyi promo-kodlardan istifadə edildikdə, habelə digər
hallarda 3.3.3-cü bənddə müəyyən edilmiş ödənişin məbləği dəyişdirilə bilər. İcarəyə verənin təşəbbüsü
ilə. Bununla belə, bu halda dəyişdirilmiş ödəniş 3.3.3-cü bənddə göstərilən ödənişin dəyərinə bərabər
tanınır.
3.3.4. İcarəçi beş gün ərzində əsaslandırılmış iddianı support@lite.rent ünvanına göndərməzsə, İcarəyə
verən öz öhdəliklərini lazımi şəkildə yerinə yetirmiş hesab olunur və İcarəçi tələblər irəli sürmək
hüququnu itirir və İcarəyə verənin icrasını qəbul etmiş sayılır. Müqaviləyə əsasən.
4.
4.1.

TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

İcarəyə verənin hüququ vardır:

4.1.1. İcarəyə götürənin borclarını yoxlamaq, habelə bu Müqaviləyə əsasən İcarəçi ilə bağlı baş vermiş
digər halları, habelə İcarəçi ilə İcarəyə verən arasında mövcud olan digər Müqavilələri təhlil etmək;
4.1.2. istənilən vaxt Nəqliyyat vasitəsinin əmlak təhlükəsizliyinin, habelə texniki vəziyyətinin təmin
edilməsinə nəzarət etmək, Nəqliyyat vasitəsinin istismarının bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş məqsədlərə
və istifadə, habelə geri qaytarılma qaydasına uyğunluğuna nəzarət etmək;
4.1.3. İcarəyə götürənin bu Müqavilədən, habelə İcarəçi ilə İcarəyə verən arasında ekipajsız nəqliyyat
vasitəsinin (avtomobilin) icarəsi haqqında Müqavilədən irəli gələn öhdəliklər üzrə borcu olduqda, İcarəyə
götürən borcunu qaytarana qədər Nəqliyyat vasitəsini verməkdən imtina etmək. Müqavilələr tam
həcmdə, habelə İcarəçi tərəfindən göstərilən Müqavilələrdən hər hansı birinin digər şərtləri pozulduqda;
4.1.4. bu Müqaviləyə birtərəfli qaydada dəyişiklik etmək (o cümlədən, qiymət və icarə şərtləri, tariflər) və
İcarəyə verənin Veb-saytında və ya Lite Mobil Proqramı vasitəsilə müvafiq məlumatları yerləşdirməklə
İcarəçini xəbərdar etmək;
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4.1.5. İcarəyə götürənin bir sutkadan artıq (24 saat) icarə haqqını ödəməyə borcu olduqda, xəbərdarlıq
etmədən Nəqliyyat vasitəsini İcarəyə götürəndən geri götürmək, oğurluq barədə səlahiyyətli orqanlara
məlumat vermək, habelə digər müdafiə tədbirləri görmək;
4.1.6. İcarəyə götürən tərəfindən dələduzluq hərəkətlərinin, habelə ədalətsiz davranışın digər
təzahürlərinin mümkünlüyünə inanmaq üçün kifayət qədər əsaslar olduqda, bu Müqaviləyə, habelə
İcarəçi ilə İcarəçi arasında bağlanmış berboat icarəsi müqaviləsinə əsasən icraya xitam verin. İcarəyə
verən, birtərəfli qaydada İcarəçini xəbərdar etməklə;
4.1.7. bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş icazə verilən istifadə ərazisi pozulduqda, oğurluq faktı barədə
səlahiyyətli orqanlara məlumat vermək, habelə digər mühafizə tədbirlərinə müraciət etmək;
4.1.8. İcarəyə verənə verilən İcarəçinin şəxsi məlumatlarını emal etmək;
4.1.9. İcarəyə götürənin şəxsiyyətinə, İcarəçi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərin həqiqiliyinə şübhə
yarandıqda İcarəyə verən Müqavilə bağlamağı planlaşdıran şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən əlavə
məlumatların verilməsini tələb etmək hüququna malikdir.Vəlavə məlumat verilmədikdə, bu Müqavilənin
3-cü bölməsində nəzərdə tutulmuş Müqavilənin bağlanması proseduruna əməl edilmədikdə, qəbul
mükəmməl deyil, Müqavilə bağlanmamışdır. İcarəçinin təqdim etdiyi sənədlərin texniki səbəblərə görə
işlənməsinin mümkünsüzlüyü səbəbindən Müqavilə bağlanmadıqda İcarəyə verən məsuliyyət daşımır.
4.2.

Ev sahibi öhdəlik götürür:

4.2.1. İcarəyə götürənə Nəqliyyat vasitəsini texniki cəhətdən saz vəziyyətdə təqdim etmək;
4.2.2. Nəqliyyat vasitəsinin normal istismarı ilə əlaqədar yaranan saxlanma xərclərini ödəmək (Müqavilə
ilə bilavasitə İcarəçiyə həvalə edilmiş xərclər istisna olmaqla);
4.2.3. "Lite" mobil tətbiqi vasitəsilə İcarəyə götürənə Nəqliyyat vasitələri, onların növləri, texniki
xüsusiyyətləri, icarə ödənişlərinin məbləği və digər məlumatları tam şəkildə təqdim etmək, habelə
Müqavilənin şərtlərindəki dəyişikliklər barədə İcarəyə verənin saytında məlumatı vaxtında yerləşdirmək. ;
4.3.
4.3.1.

İcarəyə götürən öhdəlik götürür:
elektrik skuterlərindən yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə tam əməl etməklə istifadə etmək;

4.3.2. bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq götürmək və Nəqliyyat vasitəsini bu Müqavilə ilə müəyyən
edilmiş məqsəd və məqsədlərə ciddi uyğun olaraq diqqətlə istifadə etmək, İcarəyə verənin və üçüncü
şəxslərin əmlakına dəymiş ziyanın qarşısını almaq və qarşısını almaq üçün vaxtında tədbirlər görmək,
müvafiq nəticələri aradan qaldırmaq;
4.3.3. Nəqliyyat vasitəsinin qəbul edildiyi andan icarəyə xitam verilənədək təhlükəsizliyini təmin etmək;
4.3.4. Avtomobili şəxsən idarə etmək;
4.3.5. Nəqliyyat vasitəsindən istifadə edərkən yol hərəkəti qaydalarına riayət etmək və onların
pozulmasına görə məsuliyyət daşımaq;
4.3.6. bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq icarə haqqını vaxtında ödəmək, Müqavilə ilə nəzərdə
tutulmuş digər ödənişləri ödəmək, Müqavilədə göstərilən bank kartında Nəqliyyat vasitəsinin icarəsi və
Müqavilə üzrə digər ödənişləri ödəmək üçün kifayət qədər vəsaitin olmasını təmin etmək;
4.3.7. Nəqliyyat vasitəsinin icarəsi başa çatdıqdan sonra onu bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada
müvafiq texniki vəziyyətdə İcarəyə verənə qaytarmaq;
4.3.8. icarə zamanı Avtomobilə dəyən hər hansı zədə, sistemlərdən hər hansı birinin ayrılması, digər
nasazlıqlar, nasazlıqlar, yol qəzaları və baş verən hadisələr barədə “lite” Mobil Tətbiq vasitəsilə və ya
Mobil Tətbiqin təqdim etdiyi rabitə vasitəsi ilə İcarəyə verənə dərhal məlumat vermək; Avtonəqliyyat
vasitəsinin iştirakçısı olduğu, habelə nəqliyyat vasitəsinin zədələnməsinə səbəb ola biləcək hadisə və
faktlar, “Lite” Mobil əlavəsinin nasazlıqları, İcarəyə götürənin hərəkəti olmadıqda icarəyə xitam verilməsi,
İcarəyə götürən şəxs tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada icarəyə xitam verilməsi. bu Müqavilə.
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Yuxarıda göstərilən hallardan hər hansı birində Avtomobildən istifadəni dayandırın, həmçinin İcarəyə
verənə məlumat verin;
4.3.9. İcarəyə götürənin hesabından “lite” Mobil əlavəsində göstərilən tariflərə uyğun olmayan məbləğdə
vəsait çıxarıldıqda, bu barədə İcarəyə verənə dərhal elektron poçt vasitəsilə məlumat verilməlidir.
support@lite.rent və ya Mobil Tətbiq tərəfindən təmin edilən rabitə üsulları;
4.3.10. Lite Mobil Tətbiqində hesabınızı, o cümlədən İcarəçinin adını və parolunu başqaları tərəfindən
icazəsiz istifadədən qorumaq üçün müvafiq tədbirlər görsün və belə istifadə aşkar edilərsə, müvafiq
məlumat barədə dərhal İcarəçini məlumatlandırın. İcarəçi bununla təsdiq edir ki, onun təfərrüatlarından
istifadə edərək "Lite" Mobil proqramında həyata keçirdiyi hər hansı hərəkəti Tərəflər qeyd-şərtsiz
İcarəçinin iradəsi hesab edirlər. İcarəyə götürən öz hesabından və ya mobil cihazından icazəsiz istifadə ilə
bağlı hər hansı riski müstəqil şəkildə daşıyır;
4.3.11. Ev sahibinin veb-saytında, eləcə də “lite” Mobil Tətbiqində məlumat yeniliklərini izləmək;
4.3.12. Müqavilədə göstərilən telefon nömrəsi və/və ya digər məlumatlarda dəyişiklik baş verdikdə, bu
barədə İcarəyə verənə yeni məlumatları elektron poçtla bildirmək support@lite.rent, habelə
investisiyaların qəbulu və siyahısı göstərilməklə sifarişli poçtla yazılı şəkildə. İcarəyə verənin İcarəçinin
yenilənmiş məlumatlarını İcarəçidən aldığı tarixə qədər İcarəyə verən İcarəyə verənin İcarəyə verənin
məlumatlarını nəzərə alaraq Müqaviləni icra etməlidir. İcarəçinin məlumatların dəyişdirilməsi barədə
İcarəyə verəni xəbərdar etməməsi ilə bağlı bütün risklər İcarəçinin üzərinə düşür;
4.3.13. istifadəyə xitam verildikdə və icarəyə xitam verildikdə İcarəyə götürən Elektrik Skuterini “lite”
Mobil Tətbiqdə göstərilən parkinq yerlərində saxlamağı öhdəsinə götürür;
4.3.14. Müqavilənin imzalandığı tarixdə ən azı 18 yaşında olmaq;
4.3.15. hesabın qeydiyyatı üzrə hərəkətlər zamanı, habelə istifadə zamanı belə bir sorğu göndərildikdə
dərhal İcarəyə verənə sənədləri yenidən təqdim edin.
4.4.

İcarəyə götürənin hüququ var:

4.4.1. İcarəçi müxtəlif vaxtlarda müxtəlif Nəqliyyat vasitələrini icarəyə götürmək hüququna malikdir;
4.5.

Kirayəçiyə aşağıdakılar qadağandır:

4.5.1. Nəqliyyat vasitəsindən enmədən hündür, yeraltı, yeraltı və digər keçidlərdə yolun hərəkət hissəsini
keçmək;
4.5.2. Metroda Nəqliyyat vasitəsi ilə enmək;
4.5.3. Avtomobili qeyri-bərabər səthlərdə, kənar səkilərdə və asfaltlanmış yollarda istifadə edin, əsas
yataqdan 1 sm fərqlənən hər hansı çuxurların, çuxurların, sürüşmələrin, digər pozuntuların, o cümlədən
kəskin kənarların və ya yol yatağının digər xüsusiyyətlərinin üzərində hərəkət edin. dərinliyin kənardan
təyin edilməsi imkanından asılı olmayaraq, Nəqliyyat vasitəsinin təkərləri üçün əlavə yük, dərinliyi 1 smdən çox olan gölməçələr;
4.5.4. Nəqliyyat vasitəsini spirtli, narkotik, zəhərli və ya digər sərxoşluq vəziyyətində idarə etmək, habelə
vəzifəli şəxsin tələbi ilə tibbi müayinədən keçməkdən imtina etmək;
4.5.5. akrobatik stuntlar yerinə yetirmək, tullanmaq, maneələrdən, bordürlərdən, addımlardan qaçmaq;
4.5.6. Nəqliyyat vasitəsindən malların daşınması, yedəklənməsi üçün istifadə etmək;
4.5.7. Elektrikli skuterdə birdən çox adamı hərəkət etdirmək, 18 yaşınadək uşaqları, heyvanları daşımaq;
4.5.8. ümumi çəkisi (paltar, çanta, bel çantası və s. ilə) 100 kq-dan çox olduqda Elektrikli skuterdə
hərəkət etmək;
4.5.9. ayaq əyləcini və qaz tetiğini eyni vaxtda basaraq Elektrikli Skuterin ötürülməsində artan yük
yaratmaq;
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4.5.10. Standart qurğular istisna olmaqla, Nəqliyyat vasitəsinin ayrılması və ya yerdəyişməsi, habelə
bərkidilməsi, əks halda Nəqliyyat vasitəsinin bloklanması imkanlarını istisna edən qapalı bərk dövrəyə
standart qıfılla bərkidilməmiş, nəqliyyat vasitəsini nəzarətsiz buraxmaq;
4.5.11. elektrik skuterini qatlayın (standart mexanizmdən istifadə etməklə);
4.5.12. stikerləri, markanı, eyniləşdirmə nömrələrini çıxarmaq, o cümlədən yazılar çəkmək, stikerlər
çəkmək, Nəqliyyat vasitəsini və ya ayrı-ayrı hissələrini rəngləmək, işarələr vurmaq, rəngləmə işlərini
zədələmək, çirkləndirmək (platformanın küçə ayaqqabıları ilə normal çirklənməsi istisna olmaqla);
4.5.13. bu Müqavilənin qaydalarına və Mobil Tətbiqdə müəyyən edilmiş prosedurlara uyğun olaraq
həyata keçirilən aktiv icarə seansından kənarda Avtomobildən istifadə etmək;
4.5.14. İcarəyə verənin Saytına, Mobil Proqramına, Nəqliyyat vasitəsinə, İcarəyə verənin digər əmlakına,
üçüncü şəxslərin əmlakına və ya sağlamlığına zərər verə biləcək texnologiyalardan istifadə etmək və ya
hərəkətlər etmək;
4.5.15. Avtomobildə hər hansı dəyişiklik etmək, hər hansı xarakteristikaları dəyişdirmək, Avtomobilin
təkmilləşdirilməsi və ya pisləşməsini etmək;
4.5.16. Nəqliyyat vasitəsini üçüncü şəxslərə, o cümlədən subicarəyə vermək;
4.5.17. hesab məlumatlarınızı üçüncü tərəflərə ötürmək;
4.5.18. yarışlarda Avtomobildən istifadə etmək;
4.5.19. Avtomobildən yolsuzluqda, kobud ərazilərdə istifadə etmək;
4.5.20. icarə sessiyasını bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş, habelə Mobil Tətbiqdə göstərilən hüdudlardan
və qaydalardan kənarda dayandırmaq.
4.6.

Tərəflər bu şərtləri Sazişin əsas şərtləri kimi nəzərdən keçirmək barədə razılığa gəliblər.
5.

ÖDƏNİŞ PROSEDÜRÜ VƏ FORMASI

5.1. İcarəçi ilə qeydiyyat zamanı, qəbul edilmədən, daxil edilmiş bank kartı məlumatlarının
düzgünlüyünü təsdiqləmək üçün ondan debet edilir. ixtiyariməbləğ. Göstərilən məbləğ icarə ödənişi kimi
nəzərə alınmır və 24 saat ərzində İcarəçinin bank kartına qaytarılır.
5.2.

Avtomobilin istifadəsi üçün İcarəyə götürən icarə haqqını İcarəyə verənə ödəyir.

5.3.

Avtomobildən istifadə edərkən icarə haqqı aşağıdakı kimi formalaşır:

5.3.1. İcarənin dəqiqəsi 0,10 manatdan 0,25 manata qədər;
5.3.2. Avtomobilin bron edilməsi üçün 1 manat.
5.3.3. Minimum sifariş dəyəri 1 (bir) manatdır.
5.3.4. Bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş lizinq ödənişləri, cərimələr və digər ödənişlər İcarəyə verənin
tariflərinə uyğun olaraq İcarəyə götürənin bank kartından vəsaitin birbaşa çıxarılması yolu ilə həyata
keçirilir;
5.3.5. İcarəçinin İcarə qiymətini öz mülahizəsinə uyğun olaraq, xüsusən də marketinq kampaniyası
çərçivəsində azaltmaq hüququ var.
5.4. İcarəyə götürən təsdiq edir ki, o, İcarəyə verən tərəfindən müəyyən edilmiş tariflərlə, habelə
tariflər haqqında Əsasnamə ilə tanışdır. Tariflər haqqında Əsasnamə bu Sazişin tərkib hissəsidir. İcarəçi
təsdiq edir ki, o, bu Müqaviləyə əsasən icarə ödənişlərinin, cərimələrin və digər ödənişlərin birbaşa
silinməsinə razıdır.
5.5. İcarəyə götürmə müddətində lizinq ödənişinin məbləğinin 5 (beş) manatdan artıq olduğu hallar
istisna olmaqla, avtonəqliyyat vasitəsindən istifadə üçün vəsait icarə müqaviləsinə xitam verildikdə silinir.
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İcarə müddətində icarə haqqı faktiki olaraq 5 (beş) manatı ötmüşdürsə, İcarəyə verən hər dəfə qeyriməhdud miqdarda İcarəyə götürənin hesabından 5 (beş) manat məbləğində vəsaiti (o cümlədən icarə
zamanı) silmək hüququna malikdir. müəyyən edilmiş limiti keçdikdə.İcarəçi Nəqliyyat vasitəsindən istifadə
etdiyi müddətcə.
5.6. İcarəyə götürənin hesabından vəsait çatışmazlığı və ya onun hesabından silinməsi mümkün
olmadıqda, habelə istifadə prosesində 5 (beş) manat borc yarandıqda İcarəyə verən icarə müqaviləsini
məcburi şəkildə ləğv etmək hüququna malikdir. Avtomobilin İcarəçisini Mobil Tətbiqdə bloklayın. Tərəflər
razılığa gəliblər ki, belə hərəkətlər oğurluq hesab edilir və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş qaydada cəzalandırılır və cəzalandırılır.
5.7. Vəsaitlər icarə haqqının (cərimə və s.) ödənilməsindən başqa əsaslarla İcarəyə alana ödəniş tələbi
barədə məlumat verildiyi tarixdən 5 (beş) təqvim günü müddətində silinir. İcarəçinin hesabında kifayət
qədər vəsait olmadıqda, bu Müqavilə əsasında yaranan hər hansı ödəniş İcarəçinin ümumi qaydada
(gecikmə günü üçün 5% məbləğində) cərimələr hesablamaq hüququna malik olduğu borc kimi tanınır. Bu
bənddə göstərilən cərimələr İcarəyə götürən tərəfindən bu borcun, o cümlədən dəbbə pulunun tam
ödənilməsinə qədər və ya İcarəyə götürənin borcu haqqında məlumat məcburi ödəniş üçün məhkəməyə
verilənə qədər və ya 2 həftə sonra hesablanır. cərimələrin hesablanmasının əvvəlindən.
5.8. Təyin edilmiş cərimə ilə razılaşmadıqda, habelə pul vəsaitlərinin digər silinməsi halında, Kirayəçi bu
cür fikir ayrılığı barədə İcarəyə verənin poçt ünvanına məktub göndərməklə, habelə onun e-poçt
ünvanına surətini çıxarmaqla bildirməyə borcludur. support@lite.rent ünvanına müraciət edin . İcarəyə
verənə üç gün müddətində fikir ayrılığının səbəbləri barədə məlumat verilmədikdə, İcarəçi cərimənin
tətbiqinə razılığını təsdiq etmiş sayılır.
5.9. İcarəçinin Müqavilənin 3-cü Bölməsində göstərilən hərəkətləri yerinə yetirməsi, İcarəçinin bank
kartının bağlı olduğu İcarəyə götürənin hesabından Nəqliyyat vasitəsindən istifadə etmək və bu
Müqaviləyə uyğun olaraq digər ödənişləri (cərimələr daxil olmaqla) həyata keçirmək üçün qeyd-şərtsiz
razılıq deməkdir, o cümlədən İcarəyə verənin sifariş, sorğu və s. göndərilməsinə razılıq. İcarəyə
götürənin bankı;
5.10. Səhv olaraq debet edilmiş vəsaitlərin geri qaytarılması yalnız İcarəyə götürənin təqsirli hərəkətləri
olmadıqda həyata keçirilir. Bu Müqavilənin hər hansı bəndinin istifadəsi prosesində pozuntu baş verərsə,
geri qaytarılmayacaq.
5.11. Dostun unikal dəvət kodu ilə qeydiyyat “promo kodu” qrafasını doldurmaqla lite xidmətində
qeydiyyat prosesi zamanı dostun unikal dəvət kodunu daxil etməklə həyata keçirilir. Bundan sonra, yeni
İstifadəçinin birinci Sifarişinin sonunda o, birinci Sifarişin qiymətinə 50% Endirim əldə edir (lakin 10
manatdan çox olmamaqla). Endirim Sifarişin tamamlandığı anda verilir, yəni İstifadəçi "İcarəni bitir"
düyməsini sıxır və icarəni tamamlamaq və Sifariş üçün faktura yazmaq, Sifarişin dəyərini hesablamaq və
təmin etmək üçün bütün prosedurdan keçir. Endirim avtomatik olaraq xidmət sistemi tərəfindən həyata
keçirilir. Qiyməti 2 manatdan yuxarı olan sifarişlərə endirim edilir.
5.12. Dostun ilk səfərindən sonra Dostun Unikal dəvət kodundan istifadə etməklə hər bir dəvətliyə
Dostun birinci Ordeninin dəyərinin 30%-i həcmində (lakin 10 manatdan çox olmayan) Bonus xalları verilir.
6.

İCARƏ MÜDDƏTİ

Avtomobilin icarə müddəti dəqiqə və saatlarla hesablanır. İcarəyə götürmə müddəti 7-ci bölmə ilə müəyyən
edilir
Razılaşmadan
7.
7.1.

AVTOMOBİLİN QƏBUL EDİLMƏSİ-KÖÇÜRÜLMƏSİ VƏ İSTİFADƏ SAYIFASI

Avtomobilin İcarəçiyə təhvil verilməsi aşağıdakı kimi həyata keçirilir:
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7.1.1. Tərəflər “lite” Mobil Tətbiqindən istifadə edərək İcarəçi tərəfindən pulsuz Avtomobil seçməklə
konkret Avtomobilin icarəsi haqqında razılığa gəlirlər.
7.1.2. Nəqliyyat vasitəsini seçərkən İcarəçi İcarəyə götürənin hesabına bağlı bank kartındakı vəsaitin
kifayət qədər olması prinsipini rəhbər tutur. “Lite” mobil proqram seçilmiş Skuter haqqında aşağıdakı
məlumatları göstərir: yer, tarif, yükləmə səviyyəsi.
7.1.3. "Lite" Mobil proqramında kilidi açmaq üçün düyməni basan anda İcarəçi seçilmiş Avtomobilin faktiki
qəbulunu təsdiq edir və təsdiq edir.
7.1.4. Elektrik Skuterin icarəsinə xitam verilməsi aşağıdakı qaydada həyata keçirilir: İcarəyə götürən
Elektrik Skuteri Mobil Tətbiqdə icazə verilmiş dayanacaqlarda qıfılla bağlı bərk kontur ətrafında bərkidir,
ekranda “İcarəyə son” düyməsini sıxır. “Lite” Mobil Tətbiqi, həmçinin “Lite” tərəfindən nəzərdə tutulmuş
digər hərəkətləri yerinə yetirir. Mobil Tətbiqdə nəzərdə tutulmuş bütün zəruri hərəkətləri yerinə
yetirdiyiniz andan Elektrik Skuterin icarə müddəti başa çatır. Elektrikli Skuterin icarəsi başa çatdıqdan
sonra İcarəyə götürən “lite” Mobil Tətbiqdə İcarəyə verəndən ödəniləcək icarə haqqının məbləğini
göstərən mesaj alır.
7.1.5. Nəqliyyat vasitəsinin icarə müddəti Mobil Tətbiqdə “Razıyam” düyməsini sıxmaqla Nəqliyyat
vasitəsini icarəyə vermək niyyətinin təsdiq edildiyi andan İcarəyə götürən tərəfindən müəyyən bir
Nəqliyyat vasitəsinin icarəsinə faktiki xitam verilənədək bütün lazımi tədbirlər görülməklə hesablanır.
Mobil Tətbiq tərəfindən nəzərdə tutulan tədbirlər.
7.2. İcarəyə götürən, həm icarənin əvvəlində, həm də onun həyata keçirilməsi zamanı, yəni, lakin
bununla məhdudlaşmayaraq, Nəqliyyat Vasitəsini başqa cür mənimsəmişsə, kilidi açmaq üçün
vasitələrdən istifadə etmiş, Nəqliyyat Vasitəsini bu maddədə göstərildiyindən fərqli şəkildə açmış və ya
bağlamışdır. Müqavilə, nəqliyyat vasitəsinin təhlükəsizlik və nəzarət sistemlərinin əlaqəsini kəsmiş, başqa
bir şəxsin məlumatlarını və ya saxta hesabdan istifadə etmiş və ya başqa bir şəkildə Nəqliyyat vasitəsini
qanunsuz olaraq ələ keçirmiş və ya aktiv icarə seansı olmadığı halda Nəqliyyat vasitəsini istifadə etməyə
davam edərsə, Tərəflər razılaşdılar ki, belə hərəkətlər oğurluq hesab edilir və Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada cəzalandırılır və cəzalandırılır.
7.3. İcarəyə verən İcarəyə götürən tərəfindən təqdim olunan fotoşəkillərdən istifadə edərək bu
Müqavilənin şərtlərinə uyğunluğunu yoxlamaq hüququnu özündə saxlayır.
8.

TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

8.1. Bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə
Tərəflər Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
8.2. Nəqliyyat vasitəsinin icarəyə götürüldüyü müddət ərzində İcarəçi (İcarəçi tərəfindən nəqliyyat
vasitəsindən istifadə etməyə icazə vermiş şəxslər tərəfindən) tərəfindən Yol Hərəkəti Qaydalarının,
habelə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin digər normalarının pozulmasına görə, İcarəçi müstəqil
olaraq xərcləri ödəyir. inzibati cərimələrin ödənilməsi;
8.3. İcarəçi (İcarəçi tərəfindən Nəqliyyat vasitəsini istifadə etməyə icazə vermiş şəxslər tərəfindən)
üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulması, üçüncü şəxslərin sağlamlığına və ya əmlakına zərər vurduqda,
İcarəçi İcarəyə verənə qarşı üçüncü şəxslərdən hər hansı tələbləri həll etməyi öhdəsinə götürür. İcarəyə
verənə dəymiş zərəri tam şəkildə ödəmək.
8.4. Avtomobilə ziyan dəydikdə, İcarəyə götürən dəymiş zərərin dəyəri məbləğində məsuliyyət daşıyır.
Kompensasiyanın məbləği Tərəflərin razılığı ilə azaldıla bilər.
8.5. İcarəyə götürənin təqsiri üzündən icarə haqqı 24 saatdan artıq gecikdirildikdə İcarəyə verən hər
gecikdirilmiş gün üçün İcarəyə götürəndən borc məbləğinin 5%-i miqdarında cərimə ödəmək hüququna
malikdir. Digər ödənişlər gecikdirildikdə (cərimələr daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq),
İcarəyə verən cərimə barədə İcarəyə verən tərəfindən xəbərdar edildiyi andan beş gün sonra İcarəyə
verən İcarəyə götürəndən icarə haqqının 5%-i miqdarında cərimə tələb etmək hüququna malikdir. hər
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gecikmə günü üçün borc məbləği. Bu bənddə göstərilən cərimələr İcarəyə götürən tərəfindən bu borcun,
o cümlədən dəbbə pulunun tam ödənilməsinə qədər və ya İcarəyə götürənin borcu haqqında məlumat
məcburi ödəniş üçün məhkəməyə verilənə qədər və ya 2 həftə sonra hesablanır. cərimələrin
hesablanmasının əvvəlindən.
8.6. Avtonəqliyyat vasitəsinə və ya ayrı-ayrı hissələrinə yazının, stikerin, identifikasiya nömrələrinin
icazəsiz çıxarılması, o cümlədən yazının, stikerin vurulması, rənglənməsi, markalanması, lakının
zədələnməsi, Nəqliyyat vasitəsinin ləkələnməsi (normal hallar istisna olmaqla) platformanın küçə
ayaqqabıları ilə çirklənməsinə görə) İcarəyə götürən 200 (iki yüz) manat məbləğində cərimə ödəyir.
8.7. Nəqliyyat vasitəsinin təyinatı üzrə istifadəsi pozulduqda, habelə digər qaydalar pozulduqda, yəni:
- bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş məqsəd və məqsədlərə uyğun olaraq Nəqliyyat vasitəsinin ehtiyatlı
istifadəsinin pozulması,
- İcarəyə verənin və üçüncü şəxslərin əmlakına dəyən zərərin qarşısının alınması və qarşısının alınması və
müvafiq nəticələrin aradan qaldırılması üçün tədbirlərin görülməməsi;
- akrobatik hərəkətlər, tullanmalar, maneələrə, bordürlərə, pillələrə dəymə zamanı;
- Yarışlarda Avtomobildən istifadə etmək,
İcarəçi 1000 (min) manat məbləğində cərimə ödəyir və İcarəyə verənə və ya Nəqliyyat vasitəsinə (əgər
varsa) dəymiş ziyanı tam ödəyir.
8.8.

Avtomobildən istifadə məhdudiyyətlərini pozaraq istifadə etdikdə, yəni İcarəyə götürən:

- yol hərəkəti qaydalarını pozur;
- Nəqliyyat vasitəsi ilə metroya enir, binalara, qadağan olunmuş ərazilərə daxil olur və s.,
- nəqliyyat vasitəsinin üzərində olarkən, ondan enmədən hündür, yeraltı, yeraltı və digər keçidlərlə yolun
hərəkət hissəsini kəsir;
- Nəqliyyat vasitəsini qeyri-bərabər səthlərdə, kənar səkilərdə və asfaltlanmış cığırlarda istifadə edir, hər
hansı çuxurların, çalaların, təpələrin, əsas yataqdan 1 sm fərqlənən digər qeyri-bərabərliklərin, o
cümlədən iti kənarların və ya yol yatağının digər xüsusiyyətlərinə malik olan yerlərdə hərəkət edir;
dərinliyin kənardan təyin edilməsi imkanından asılı olmayaraq, avtomobilin təkərləri üçün əlavə yük
yaratmaq, dərinliyi 1 sm-dən çox olan gölməçələr;
- Yolsuzluq, kobud ərazi üçün Avtomobildən istifadə edir
İcarəçi 600 (altı yüz) manat məbləğində cərimə ödəyir və İcarəyə verənə və ya Nəqliyyat vasitəsinə
(əgər varsa) dəymiş ziyanı tam ödəyir.
8.9. İcarəçi Nəqliyyat vasitəsini alkoqol, narkotik, zəhərli və ya digər sərxoş vəziyyətdə idarə etdikdə,
habelə vəzifəli şəxsin tələbi ilə tibbi müayinədən keçməkdən imtina etdikdə İcarəçi 1000 (min)
məbləğində cərimə ödəyir. ) manat təşkil edir və İcarəyə verənə və ya Nəqliyyat vasitəsinə dəymiş ziyanı
(əgər varsa) tam həcmdə ödəyir.
8.10.

Əgər İcarəyə götürən:

- Avtomobildən yüklərin daşınması, yedəklənməsi üçün istifadə edir;
- Skuterdə tək deyil, sərnişinlərin sayını pozaraq hərəkət edir, dəbilqəsiz sərnişin daşıyır, həmçinin 18
yaşına çatmamış uşaqları, heyvanları,
- ümumi çəkisi (paltar, çanta, bel çantası və s. ilə) 100 kq-dan çox olduqda Elektrikli skuterdə hərəkət
edir;
- ayaq əyləcini və qaz tetiğini eyni vaxtda basaraq transmissiyada artan yük yaradır;
- Avtomobili qatlayır (o cümlədən standart mexanizmdən istifadə etməklə);
- Avtomobili atır (əks halda Avtomobili mümkün yıxılma vəziyyətində tərk edir, düzgün qorunmur),
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İcarəçi 600 (altı yüz) manat məbləğində cərimə ödəyir və İcarəyə verənə və ya Nəqliyyat vasitəsinə
(əgər varsa) dəymiş ziyanı tam ödəyir.
8.11.

Əgər İcarəyə götürən:

- Standart qurğular istisna olmaqla, Nəqliyyat vasitəsinin ayrılması və ya hərəkət etdirilməsi, habelə
bərkidilməsi, əks halda Nəqliyyat vasitəsinin bloklanması imkanlarını istisna edən qapalı bərk dövrəyə
standart qıfılla bərkidilmədən Nəqliyyat vasitəsini nəzarətsiz qoyur;
- Avtomobildən icarə seansından kənarda istifadə edir,
- İcarəyə verənin Veb saytına, Mobil Proqramına, Nəqliyyat vasitəsinə, İcarəyə verənin digər əmlakına,
üçüncü şəxslərin əmlakına və ya sağlamlığına zərər verə biləcək texnologiyalardan istifadə edir və ya
hərəkətlər edir;
- Avtomobili üçüncü tərəflərin istifadəsinə, o cümlədən subicarəyə verir;
- hesab məlumatlarını üçüncü şəxslərə ötürür,
- Avtomobildə hər hansı dəyişiklik etmək, hər hansı xarakteristikaları dəyişdirmək, Avtomobildə
təkmilləşdirmələr və ya pisləşmələr etmək
- oğurluğa cəhd və ya bu Müqaviləyə uyğun gələn digər hərəkətlər edir;
İcarəyə götürən 1000 (min) manat məbləğində cərimə ödəyir və İcarəyə verənə və ya Nəqliyyat
vasitəsinə (əgər varsa) dəymiş zərəri nəzərə alaraq tam həcmdə ödəyir.
8.12. İcarəçi Müqavilə bağlayarkən İcarəyə verənə yalan məlumatlar təqdim etdikdə və ya onun
şəxsiyyəti haqqında başqa şəkildə yanlış məlumat verdikdə, habelə İcarəçi tərəfindən Müqavilənin
bağlanması prosedurunun digər pozuntuları aşkar edildikdə, İcarəyə verən Müqaviləni birtərəfli qaydada
ləğv etmək hüququna malikdir. , İcarəyə götürən isə 600 (altı yüz ) manat məbləğində cərimə ödəməyə,
habelə İcarəyə verənə və ya Nəqliyyat vasitəsinə (əgər varsa) dəymiş ziyanı tam şəkildə ödəməyə
borcludur.
8.13. Mobil Tətbiqdə göstərilən dayanacaqlardan kənarda, qapalı giriş yerlərində, İcarəyə verənin
Nəqliyyat vasitəsinə çıxışı çətinləşən binalarda İcarəyə götürüldükdən sonra İcarəyə alan 200 (iki yüz)
manat məbləğində cərimə ödəyir.
8.13.1. Mobil Tətbiqdə göstərilən dayanacaqlardan kənarda İcarəyə verilməsi başa çatdıqdan sonra
Nəqliyyat vasitəsinə giriş çətin olmadığı hallarda İcarəyə götürən 200 (iki yüz) manat məbləğində cərimə
ödəyir.
8.14. Nəqliyyat vasitəsi yetkinlik yaşına çatmayan, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan, əlil şəxsə verildikdə,
habelə İcarəyə alan 600 (altı yüz) manat məbləğində cərimə ödəyir, habelə İcarəyə verənə və ya
Nəqliyyat vasitəsinə dəymiş ziyanı ödəyir ( varsa) tam şəkildə.
8.15. İcarəyə verənə avtomobilin icarəyə verilməsi zamanı baş vermiş hər hansı zədə, nasazlıqlar,
nasazlıqlar, nasazlıqlar, yol-nəqliyyat hadisələri və Nəqliyyat vasitəsinin iştirakçısı olduğu hadisələr
barədə, habelə nəqliyyat vasitəsi kimi hadisə və faktlar barədə məlumat verilməməsi pozulduqda.
nəticəsində avtonəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyə bilərsə, İcarəçi 600 (altı yüz) manat məbləğində cərimə
ödəyir, habelə İcarəyə verənin belə pozuntu ilə əlaqədar çəkdiyi xərcləri tam həcmdə ödəyir. Əgər
İcarəyə götürən, istifadəyə başlamazdan əvvəl, İcarəyə başlamazdan əvvəl mövcud olan Avtomobilin
zədələnməsi, çirklənməsi və ya digər xarab olması barədə İcarəyə verəni xəbərdar etməmişdirsə, İcarəçi
dəymiş ziyana görə günahını etiraf edəcəkdir.
8.16. İcarəyə götürənin öhdəlikləri və qadağaları ilə bağlı normaları özündə əks etdirən Müqavilənin
digər bəndləri pozulduqda İcarəçi 2 00 (iki yüz) manat məbləğində cərimə ödəyir.
8.17. İcarəçi cərimə barədə elektron poçtla bildiriş aldığı gündən üç gün ərzində əsaslandırılmış imtina ilə
cavab göndərmədikdə, İcarəçi göstərilən cərimənin tətbiqinə razılığını təsdiq etmiş sayılır.
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8.18. Nəqliyyat vasitəsinin təsadüfən itirilməsi və ya təsadüfən zədələnməsi riski, Mobil Tətbiqdə
“Razıyam” düyməsini sıxmaqla Nəqliyyat vasitəsini icarəyə götürmək niyyətinin təsdiq edildiyi andan
müəyyən bir Nəqliyyat vasitəsinin icarəsinə faktiki xitam verilənədək İcarəyə alana keçir. İcarəçi Mobil
Tətbiqdə nəzərdə tutulmuş bütün zəruri hərəkətləri yerinə yetirməklə.
8.19. İcarəçi Kirayəçidən qalan əşyalara görə məsuliyyət daşımır.
8.20. İcarəyə götürən özü və hər hansı üçüncü şəxslə bağlı hər hansı zərər və pozuntuya görə
məsuliyyət daşıyır.
8.21. Kirayəçi Elektrik Skuterindən birbaşa və ya dolayı istifadə zamanı hər hansı əmlaka və/yaxud şəxsə
dəyən hər hansı ziyana görə tam məsuliyyət daşıyır.
8.22. İcarəyə götürən avtomobil idarə edərkən istifadə etdiyi və qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun
olaraq tələb oluna bilən qoruyucu vasitələrin alınmasına, keyfiyyətinə və istismarına görə məsuliyyət
daşıyır;
8.23. İcarəyə götürən hesab edir ki, elektrik skuterində gəzinti əhəmiyyətli risklər və təhlükələr ehtiva
edir və bu riskləri daşıyır. İcarəçi və onun nümayəndələri Elektrik Skuterləri icarəyə götürərkən İcarəçiyə
qarşı irəli sürə biləcək bütün iddialardan imtina edirlər.
8.24. Tərəflər müəyyən etmişlər ki, bu hissədə müəyyən edilmiş cərimələrin məbləği tərəflərin razılığı ilə
azaldıla bilər.
9.

MÜQAVİLƏNƏ XİTAM EDİLMƏNİN ƏSASLARI VƏ PROSEDÜMÜ

9.1.

Bu Müqavilə vaxtından əvvəl ləğv edilə bilər:

9.1.1. Tərəflərin razılığı ilə;
9.1.2. İcarəyə verən tərəfindən, əgər İcarəyə götürən:
bu Sazişin müddəalarını pozursa;
Yol Hərəkəti Qaydalarını, parklanma qaydalarını və qanunun digər müddəalarını dəfələrlə pozduqda;
Avtomobilin texniki vəziyyətini pisləşdirir;
GPS siqnalını bloklayan texniki vasitələrdən istifadə etməyə, əks halda Avtomobildə quraşdırılmış
qoruyucu sistemləri və ya idarəetmə sistemlərini sıradan çıxarmağa çalışır;
aldatmaq cəhdləri;
bu Sazişin müddəalarını başqa cür pozur.
9.2.

İcarəçinin xəbərdar edildiyi andan Müqavilə ləğv edilmiş sayılır.

9.2.1. İcarəyə götürənin təşəbbüsü ilə Müqaviləyə xitam verildiyi halda, sorğunun elektron poçtla
göndərildiyi andan 14 təqvim günü keçdikdən sonra Müqaviləyə xitam verilmiş hesab olunur.
support@lite.rent və İcarəyə verənin bu Müqaviləyə, habelə İcarəçi ilə İcarəyə verən arasında ekipajsız
nəqliyyat vasitəsinin İcarəyə verilməsinə görə heç bir borcunun olmadığını təsdiqləməsi.
9.3. Müqavilənin müddətinin başa çatması Müqavilənin ləğv edilməsinin səbəbindən asılı olmayaraq
Tərəfləri onun pozulmasına görə məsuliyyətdən azad etmir, İcarəçi Müqavilə üzrə bütün ödənişləri
ödəmək öhdəliyindən azad edilmir və müqavilədə nəzərdə tutulmuş məsuliyyətdən azad edilmir. bu
Sazişin müddəalarına uyğun olaraq.
9.4. İcarəçi hesabı silmək üçün sorğu göndərdiyi halda, İcarəyə götürən cari icarə ödənişləri və
cərimələr üçün İcarəyə verənə borcunun olmadığını təsdiq edir və aldıqda (sorğu göndərildiyi gün və ya
14 saat ərzində) borcunu ödəməyi öhdəsinə götürür. təqvim günlərindən sonra) İcarəyə verəndən belə
məlumatların mövcudluğu haqqında məlumat.
9.5. İcarəçi hesabı silmək üçün sorğu göndərdikdən sonra İcarəçi 14 təqvim günü ərzində sorğunu ləğv
etmək hüququna malikdir.
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9.6.

İcarəçi hesabı silmək üçün sorğu göndərdiyi andan hesab bloklanır.

9.7. İcarəçi bu Müqavilənin 3-cü bölməsində İcarəyə verən tərəfindən təsvir edilən prosedurlara uyğun
olaraq yeni Müqavilə bağlanarkən, hesabı bərpa etmək üçün sorğu göndərmək hüququna malikdir.
10.

ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMALINA RAZILIQ

10.1. Bu Müqaviləyə əsasən, İcarəçi İcarəyə verənə şəxsi məlumatlarını təqdim edir. İcarəyə verən
İcarəçi tərəfindən müəyyən edilmiş məlumatları yoxlamaq hüququnu özündə saxlayır.
10.2. Bu Müqaviləyə əsasən, şəxsi məlumatlar İcarəyə götürən ilə bağlı hər hansı məlumat, o cümlədən
soyadı, adı, atasının adı, il, ay, doğum tarixi, doğulduğu yer, ünvan, pasport məlumatları, əlaqə
nömrələri, e-poçt ünvanı, Mobil proqram "lite". Bu razılıq şəxsi məlumatlarla aşağıdakı hərəkətlərə şamil
edilir: toplama; qeyd; sistemləşdirmə; akkumulyasiya; saxlama; aydınlaşdırma (yeniləmə, dəyişdirmə);
istifadə; köçürmə; depersonalizasiya; bloklama; silinmə; məhv; habelə İcarəyə verənin ona təqdim etdiyi
şəxsi məlumatlardan öz mülahizəsinə əsasən başqa şəkildə istifadə etməsi.
10.3. İcarəçi bununla İcarəyə verən, İcarəyə verənin göstərdiyi xidmətlər, satılan mallar, promosyonlar,
İcarəyə verənin tərəfdaşları və s. haqqında reklam və reklam xarakterli məlumatların yayılmasına razılıq
verir.
10.4. Kirayəçi bütün göstərilən əlaqə məlumatlarının və təfərrüatlarının etibarlı olduğunu təsdiq edir və
zəmanət verir.
10.5. İcarəyə götürən şəxsi məlumatları silmək üçün hesabı silməklə sorğu göndərmək hüququna
malikdir. Şəxsi məlumatların silinməsi hesabın silinməsi tələbindən 14 təqvim günü sonra həyata keçirilir.
11.

FORS-MAJOR HALLARI

11.1. Tərəflər, Saziş üzrə öhdəliklərin qismən və ya tamamilə yerinə yetirilməməsinə görə
məsuliyyətdən azaddırlar, əgər öhdəliklərin belə yerinə yetirilməməsi Sazişin bağlanmasından sonra
Tərəflərin əvvəlcədən görə bilmədiyi fövqəladə hadisələr nəticəsində yaranmış fors-major halların
nəticəsidirsə. nə də qarşısını almaq və Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan.
11.2. Yuxarıda göstərilən hallardan hər hansı biri öhdəliklərin Müqavilə ilə müəyyən edilmiş müddətdə
yerinə yetirilməsinə bilavasitə təsir göstəribsə, bu müddət müvafiq halın mövcud olduğu müddətə
proporsional olaraq təxirə salınır. Göstərilən müddət iki aydan çox olarsa, Tərəflərin hər biri digər Tərəfi
yazılı şəkildə xəbərdar etməklə, məhkəmədən kənar birtərəfli qaydada Sazişin icrasından imtina etmək
hüququna malikdir.
11.3. Fors-major halları baş verdikdə, bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin
mümkünsüzlüyü yaranmış Tərəf 3 (üç) gün müddətində digər Tərəfə fors-major hallarının baş verməsi və
başa çatması barədə məlumat verməlidir. .
11.4. Fors-major halların baş verməsi barədə digər Tərəfi xəbərdar etmək öhdəliyini yerinə yetirməyən
və öz faktını sənədləşdirməyən Tərəf sonradan bu halları fors-major kimi adlandırmaq hüququnu itirir.
12.

MÜQAVİLƏ ZAMANI

12.1. Müqavilə İcarəçi tərəfindən şərtləri qəbul etdiyi andan qüvvəyə minir.
12.2. Müqavilə qəbul edildiyi gündən 1 il müddətinə bağlanır. Bu Sazişin müddətinin bitməsinə 30 təqvim
günü qalmış Tərəflərdən heç biri digərinə onun ləğvi barədə yazılı məlumat verməzsə, Saziş eyni şərtlərlə
növbəti il üçün uzadılmış hesab olunur. Yeniləmələrin sayı məhdud deyil.
12.3. Əgər Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində (1 il) İcarəyə götürən heç vaxt Avtomobili
icarəyə götürməyibsə, Müqaviləyə xitam verilmiş hesab olunur və növbəti il müddətinə uzadılmır.
Tərəflərin yenidən Müqavilə bağlamaq hüququ var.
13.

MÜQAVİLƏNİN DİGƏR ŞƏRTLƏRİ

13.1. Bu Sazişlə tənzimlənməyən məsələlərdə Tərəflər mövcud qanunvericiliyi rəhbər tuturlar.
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13.2. Bu Müqavilədən irəli gələn mübahisələrə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyi ilə
müəyyən edilmiş qaydada baxılmalıdır.
13.3. Tərəflər razılaşırlar ki, mübahisələrin həlli üçün məhkəməyədək iddia proseduru məcburidir və
Sazişdən irəli gələn bütün mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll
edilir. İddia cavabdehin yaşayış yeri üzrə məhkəməyə verilir. Bir təşkilata qarşı iddia təşkilatın yerləşdiyi
yerdə məhkəməyə verilir.
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