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Hüküm ve Koşullar  

"Biz", "Bize", "Şirket" ve "LEON Congress" terimleri, tescilli merkezi Uncalı Mh. 1205 Sk. No:3/5 Konyaaltı / 

Antalya’da bulunan ve bir Limited Şirketi olan BPC Kongre Davet Reklam Bilişim Tic. San. Ltd. Şti. (Antalya 

Kurumlar VD – 1870675128 – e-Fatura: info@bpckongre.com) bağlı kuruluşları ve/veya ilgili tedarikçileri ve 

sağlayıcıları (LEON Congress) anlamına gelir ve "siz" terimi bizde bir kayıt oluşturan, hesap açtıran münferit birey 

ve/veya bu internet sitesinde doğrudan bizim üzerimizden ya da kendileri vasıtasıyla hizmetlerimizi sunduğumuz 

bağlı kuruluşlarımız ve internet siteleri üzerinden dolaylı olarak etkinlik kayıt ve rezervasyon yaptıran müşteriyi ifade 

eder. Bu internet siteleri, rezervasyonun yapıldığı anda burada bulunan hüküm, koşul ve bildirimleri değiştirmeden 

kabul etmeniz koşuluyla sizin hizmetinize sunulmuştur. Hesabınızın sizin tarafınızdan her türlü kullanımı ve 

hesabınızla ilgili bilgilerin ve bizim üzerimizden yapmış olduğunuz rezervasyonların tarafımızca kullanılması 

aşağıdaki hükümlere, koşullara ve bildirimlere bağlıdır. Bu internet sitesini kullanmanız halinde söz konusu hüküm, 

koşul ve bildirimleri kabul etmiş olursunuz. Bu hüküm, koşul ve bildirimleri kabul etmiyorsanız, bu internet sitesini 

kullanma yetkisine de sahip olamazsınız. LEON Congress işbu anlaşmayla tanınan avantajları, LEON Congress 

adı altında çevrimiçi seyahat hizmeti sunan bağlı kuruluşlarımıza ve organizasyon web sitelerine kadar 

genişletebilir. 

 

KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM SINIRLANDIRMALARI 

 

Bu internet sitesi sizin kişisel ve ticari kullanımınız içindir. Bu internet sitesinin içeriği ve kapsadığı bilgiler (bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, toplantı, kongre, sempozyum, sponsorluk, seyahat hizmetlerinin ücretleri ve kullanıma 

sunulması dâhil) ve ayrıca, bu içerik ile bilgilerin sunulmasında kullanılan altyapı LEON Congress veya onun 

tedarikçilerinin ve sağlayıcılarının mülkiyetindedir. Buna göre, bu internet sitesinin kullanılmasının bir koşulu olarak, 

bu internet sitesini ya da buradaki içeriği veya bilgileri ticari ya da kişisel olmayan amaçlar için (dolaylı veya 

doğrudan) kullanmamayı kabul etmektesiniz. Bu internet sitesi üzerinden satın aldığınız seyahat programınızın (ve 

bununla ilgili belgelerin) kısıtlı sayıdaki kopyalarını yaparken, bu internet sitesinden elde etmiş olduğunuz herhangi 

bir bilgiyi, yazılımı, ürün ya da hizmetleri değiştirmemeyi, kopyalamayacağınızı, dağıtımını yapmayacağınızı, 

aktarmayacağınızı, görüntülemeyeceğinizi, yapmayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, yayınlamayacağınızı, 

lisanslamayacağınızı, bunları işleyerek türevsel işler yaratmayacağınızı veya bunları satmayacağınızı ya da 

yeniden satmayacağınızı kabul etmektesiniz. Bunlara ek olarak, bir ticari amacınız olsun ya da olmasın, şunları 

yapmamayı kabul ediyorsunuz:  

 

• LEON Congress in yazılı açık izni olmadan bu internet sitesindeki içeriği ya da bilgileri her türlü robot, örümcek, 

kazıyıcı veya diğer otomatik araçlarla veya manuel işlemlerle herhangi bir amaç için elde etmemek, izlememek 

veya kopyalamamak;  

• bu internet sitesinin başlıklarındaki her türlü otomatik istisnalarla ilgili kısıtlamaları ihlal etmek veya bu internet 

sitesinin erişimi için konulmuş diğer önlemleri baypas etmek veya bunlardan kaçınmak;  

• LEON Congress'un altyapısı üzerinde makul olmayan veya orantısız büyük bir yük oluşturacak LEON Congress 

tasarrufundaki herhangi bir önlemi almak; veya  

• LEON Congress'un yazılı açık izni olmaksızın herhangi bir amaçla bu internet sitesinin (bununla sınırlı olmamak 

üzere, her türlü seyahat hizmetlerinin satın alınma yolu dâhil) herhangi bir kısmının altındaki dosyalara (deep link) 

girmek.  
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FERAGAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

 

İŞBU ANLAŞMADAKİ HİÇBİR ŞEY SUİİSTİMALİMİZDEN YA DA İHMALİMİZİN YOL AÇACAĞI KİŞİSEL 

YARALANMA VEYA ÖLÜMDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ SINIRLANDIRMAZ YA DA BU 

YÜKÜMLÜLÜKTEN MUAF TUTMAZ VEYA SINIRLANDIRDIĞI YA DA MUAF TUTTUĞU VARSAYILAMAZ. 

BU WEB SİTESİNDE YAYINLANAN BİLGİLER, YAZILIM, ÜRÜNLER VE HİZMETLER YANLIŞLIKLAR YA DA 

YAZIM HATALARI İÇERİYOR OLABİLİR. LEON CONGRESS VE BAĞLI KURULUŞLARI BİLHASSA OTEL VE 

DİĞER TEDARİKÇİLERİN FOTOĞRAFLARI, OTEL MALLARI, GEZİLER, OTOMOBİL VE DİĞER ÜRÜN 

TANIMLARI İLE OTEL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ VE WEB SİTESİNDE GÖSTERİLEN DİĞER ÜRÜN TANIMLARI 

GİBİ ÇOĞU İLGİLİ TREDARİKÇİLER TARAFINDAN SAĞLANMIŞ BİLGİLERİN KESİNLİĞİ HAKKINDA 

HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VE BUNLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ KESİN OLMAYAN BİLGİLER İÇİN 

YÜKÜMLÜLÜKTEN FERAGAT EDER. BU WEB SİTESİNDE GÖSTERİLEN OTEL ÜCRETLERİ GENEL BİR YOL 

GÖSTERİCİ OLARAK VERİLMİŞ OLUP, LEON CONGRESS VE ONUN BAĞLI KURULUŞLARI BU ÜCRETLERİN 

KESİNLİĞİNİ GARANTİ ETMEZLER. BURADAKİ BİLGİLER PERİYODİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR. 

LEON CONGRESS, ONUN BAĞLI KURULUŞLARI VE/VEYA İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ WEB SİTESİNDE 

HERHANGİ BİR ZAMANDA GELİŞTİRMELER VE/VEYA DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİR. 

 

LEON CONGRESS, ONUN BAĞLI KURULUŞLARI VE/VEYA BUNLARIN İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ BU WEB 

SİTESİNDE BULUNAN BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLERİN UYGUNLUĞU HAKKINDA 

HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZLAR VE BU WEB SİTESİNDE BULUNAN HER TÜRLÜ ÜRÜNÜN VE HİZMETİN 

KAPSANMASI YA DA SATIŞA SUNULMASI, LEON CONGRESS VEYA ONUN BAĞLU KURULUŞLARININ BU 

ÜRÜN VEYA HİZMETLERİ DESTEKLEDİĞİ YA DA BUNLARI TAVSİYE ETTİĞİ ANLAMINA GELMEZ. SÖZ 

KONUSU TÜM BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN 

"OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. LEON CONGRESS, ONUN BAĞLI KURULUŞLARI VE/VEYA İLGİLİ 

TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU BU BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLERLE BAĞLANTILI TÜM 

GARANTİLERDEN VE KOŞULLARDAN, HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİLER VE TİCARET KOŞULLARI, BELİRLİ 

BİR AMACA UYGUNLUK, UNVAN VE İHLAL ETMEME DE DAHİL OLMAK ÜZERE FERAGAT EDERLER. 

 

LEON CONGRESS İÇİN SEYAHAT VE DİĞER HİZMETLERİ SAĞLAYAN NAKLİYECİLER, OTELLER VE DİĞER 

TEDARİKÇİLER BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLERDİR VE LEON CONGRESS VEYA ONUN BAĞLI KURULUŞLARININ 

TEMSİLCİLERİ YA DA ÇALIŞANLARI DEĞİLDİRLER. LEON CONGRESS VE ONUN BAĞLI KURULUŞLARI SÖZ 

KONUSU BU TEDARİKÇİLERİN EYLEMLERİNDEN, HATALARINDAN, UNUTMALARINDAN, BEYANLARINDAN, 

GARANTİLERİNDEN, İHLAL VE İHMALLERİNDEN YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN KİŞİSEL 

YARALANMALARDAN, ÖLÜMLERDEN, MÜLKE GELEN ZARARLARDAN VEYA DİĞER ZARARLARDAN YA DA 

MASRAFLARDAN DOLAYI SORUMLU DEĞİLDİR. DOĞRUDAN KONTROLLERİNİN ÖTESİNDEKİ 

GECİKMELER, İPTALLER, FAZLA REZERVASYONLAR, GREVLER, MÜCBİR SEBEPLER YA DA DİĞER 

NEDENLERDEN DOLAYI LEON CONGRESS VE ONUN BAĞLI KURULUŞLARI YÜKÜMLÜ DEĞİLLERDİR VE 

HERHANGİ BİR EK MASRAF, UNUTMA, GECİKME, GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ VEYA DEVLET YA DA YETKİLİ 

MAKAM EYLEMLERİ NEDENİYLE SORUMLU OLMAZLAR. 

 

LEON CONGRESS, ONUN BAĞLI KURULUŞLARI VE/VEYA BUNLARIN İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ; 

SÖZLEŞMESEL, HAKSIZ FİİL, KASIT SONUCU VEYA BAŞKA ŞEKİLLERDE OLSUN YA DA OLMASIN VE LEON 

CONGRESS, ONUN BAĞLI KURULUŞLARI VE/VEYA BUNLARIN İLGİLİ TEDARİKÇİLERİ BU ZARARLARDAN 
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DOLAYI BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN, BU WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN VEYA BU WEB 

SİTESİNİN KULLANIMININ GECİKMESİ YA DA BAŞARILAMAMASINDAN VEYA BU WEB SİTESİNDEN ELDE 

EDİLEN BİLGİLER, YAZILIMLAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLERDEN VEYA BU WEB SİTESİNİN BAŞKA 

ŞEKİLLERDE KULLANILMASINDAN DOĞAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, KAZAEN, ÖZEL VEYA SONUÇ 

İTİBARİYLE OLUŞAN YA DA BUNLARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN 

ZARARLAR NEDENİYLE HİÇBİR ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ OLMAZLAR. BAZI DEVLETLER/YARGILAR SONUÇ 

İTİBARİYLE YA DA KAZAEN ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR NEDENİYLE MUAFİYETE VEYA SINIRLANDIRMAYA 

İZİN VERMEDİĞİ İÇİN YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLANDIRMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. 

 

TAZMİNAT  

 

LEON Congress'i, onun bağlı kuruluşlarını ve/veya bunların ilgili tedarikçilerini ve onların memurlarını, müdürlerini, 

çalışanlarını ve temsilcilerini, makul yasal ve muhasebe ücretleri de dâhil olmak üzere, aşağıdakiler tarafından 

ortaya konulan her türlü iddiaya, dava nedenine, geri alma, ziyan, zarar, para cezası ya da her türlü diğer gider 

maliyetlerine karşı savunmayı kabul etmektesiniz. 

• yukarıda belirtilen yükümlülüğün ötesinde sizin tarafınızdan veya sizin adınıza; veya 

• aşağıdakilerin sonucu olarak üçüncü taraflarca 

o bu anlaşmayı veya burada atıfta bulunulan dokümanları ihlal etmeniz;  

o herhangi bir yasayı ya da üçüncü tarafın hakkını ihlal etmeniz; veya  

o bu internet sitesini kullanmanız. 

 

HUKUK DIŞI VEYA YASAKLANMIŞ KULLANIMIN OLMAMASI 

 

Bu internet sitesini kullanmanızın bir şartı olarak, buradaki hükümlerin, koşulların ya da bildirimlerin hukuk dışı veya 

yasak olarak nitelendirdiği herhangi bir amaç için bu siteyi kullanmayacağınızı garanti etmektesiniz. 

 

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNE LİNKLER  

 

Bu internet sitesi LEON Congress dışındaki bir tarafın işlettiği web sitelerine hiperlinkler içerebilir. Bu hiperlinkler 

yalnızca size bilgi vermek amacını taşır. LEON Congress bu web sitelerini kontrol etmemektedir ve bunların 

içeriğinden ya da sizin bunları kullanmanızdan dolayı sorumlu olmazlar. LEON Congress'un bu web sitelerine olan 

hiperlinkleri kapsaması, söz konusu bu sitelerdeki malzemeleri onayladığı veya bunların operatörleriyle bağlantılı 

olduğu anlamına gelmez. 

 

BU WEB SİTESİNDE BULUNAN YAZILIMLAR 

 

Bu internet sitesinden indirilmek üzere sunulan her türlü yazılımın ("Yazılım") telif hakkı LEON Congress'e, onun 

bağlı kuruluşlarına ve/veya onların tedarikçilerine aittir. Yazılımı kullanmanız, Yazılımla birlikte verilen veya bunun 

içinde bulunan, varsa, son kullanıcı lisans anlaşması ("Lisans Anlaşması") hükümlerine bağlıdır. Bir Lisans 

Anlaşmasıyla birlikte verilen ya da bunu içeren herhangi bir Yazılımı, bu Lisans Anlaşmasının hükümlerini kabul 

etmedikçe kuramaz ya da kullanamazsınız. 

 

Bir Lisans Anlaşması bulunmayan herhangi bir Yazılım için LEON Congress size, kullanıcıya, bu internet sitesini 
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buradaki hüküm ve koşullara uygun olarak ve başka hiçbir amaç için olmamak üzere görüntüleyebilmeniz ya da 

kullanabilmeniz için kişisel ve devredilemez bir lisans verecektir. 

 

Lütfen, bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm HTML kodu ve Active X kontrolleri dâhil, bu internet sitesindeki tüm 

Yazılımların LEON Congress'in, onun bağlı kuruluşlarının ve/veya onların tedarikçilerinin mülkiyetinde olduğuna ve 

telif hakkı yasaları ile ve uluslararası anlaşma hükümlerince korunduğuna dikkat edin. Yazılımın her türlü çoğaltımı 

ya da yeniden dağıtımı yasalarca açıkça men edilmiştir ve hukuki veya cezai ciddi sonuçlar doğurabilir. Bunu ihlal 

edenler en ağır şekilde cezalandırılır. 

 

YUKARIDAKİLER SINIRLANDIRILMAKSIZIN, YAZILIMIN BAŞKA KOPYALAMALAR YA DA ÇOĞALTMALAR 

YAPMAK AMACIYLA BİR BAŞKA SUNUCUYA YA DA KONUMA KOPYALANMASI YA DA ÇOĞALTILMASI 

AÇIKÇA YASAKLANMIŞTIR. YAZILIMIN GARANTİSİ, EĞER VERİLECEKSE, YALNIZCA LİSANS 

ANLAŞMASININ HÜKÜMLERİNE GÖRE VERİLİR. 

 

Yazılımın ve bununla birlikte verilen her türlü dokümanların ve/veya teknik bilgilerin geçerli ABD ihracat kontrol 

yasalarına ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul ediyorsunuz. Yazılımı, ABD'nin ihracat kısıtlamaları uyguladığı 

ülkelere doğrudan veya dolaylı olarak ihraç veya tekrar ihraç etmemeyi kabul etmektesiniz. 

 

 

Etkinliklerdeki indirim kodlarının kullanılmasıyla ilgili koşullar 

İndirim kodları ("Kuponlar, Kodlar"), listesi her bir ayrı Kupon ile birlikte sunulacak olan katılımcı olmayan otellerdeki 

rezervasyonlar hariç olmak üzere, kayıt esnasında uygulanabilir. Katılımcı otellerde herhangi bir zamanda değişiklik 

olabilir. Belirli bir para biriminde indirime sahip olan kuponlar (örneğin, 10 Euro indirim), farklı bir para biriminde 

ödeme yapılan rezervasyonlar için kullanılamaz.  

Kuponların kullanılmasıyla ilgili belirli kısıtlamalar için, lütfen ilgili Kupon iletişimine bakın.  

Her rezervasyon için yalnızca bir Kupon kullanılabilir. Tüm rezervasyonlar için genel hükümler ve koşullar geçerlidir 

ve mevcudiyete bağlıdır. Kuponlar satılamaz ya da devredilemez. 

Kuponlarla yapılan rezervasyonlara tüm vergiler, ücretler, masraflar ve ek masraflar uygulanır. Bu masraflar için 

ödeme rezervasyon sırasında ya da doğrudan otelde yapılmalıdır ve bu masraflar sizin sorumluluğunuzdadır. 

Kuponlar yalnızca teklifin tüm hükümler ve koşullarına uygun olarak kullanıldığında bir değere sahiptir. Kuponlar 

nakit ya da muadiline çevrilemez. 

Tek kullanımlık Kuponlar, geçerli bir rezervasyon yapıldığında tam olarak kullanılmış sayılır ve iade edilmez ya da 

değiştirilmez ve ayrıca bir Kupon kısmi olarak kullanılırsa para iadesi yapılmaz. Çok kullanımlı Kuponlar, Kuponun 

kendi hükümler ve koşullarında belirtilen kısıtlamalara uygun şekilde tam olarak kullanılmış sayılır. 

Bir Kupon kullanıldıktan sonra seyahat konaklama tarihi değiştirilirse, söz konusu Kupon değiştirilen seyahat 

programına uygulanmaz. Kuponlar daha önce satın alınmış bir rezervasyon için kullanılamaz.  

Kuponlar, LEON Congress seyahat acentesi programına bağlı seyahat acenteleri tarafından kullanılamaz.  

 

LEON Congress, bu kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapma ya da Kuponları geri çekme 

hakkını saklı tutar. 
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HÜKÜMLER, KOŞULLAR VE GARANTİLER  

 

Vergi Tahsilatı Ücreti  

 

LEON Congress'daki Özel İnternet Ücretli otel işlemleri vergilendirmesi, seyahatlerinizle ilgili olarak LEON 

Congress'un satıcılara (ör. oteller, v.s.) ödediği uygulanabilir tüm vergilerin (ör. satış ve kullanım, işgaliye, oda 

vergisi, katma değer vergisi, v.s.) tahsilatıdır. 

 

LEON Congress bahsedilen vergiyi tahsil eden ve geçerli vergi makamlarına geri ödeyen satıcı değildir. Satıcılar 

uygulanan tüm vergileri LEON Congress'e fatura eder ve LEON Congress da bu vergiyi doğrudan doğruya satıcıya 

havale eder. LEON Congress, müşterilerimizin seyahat düzenlemeleri için satıcıyla birlikte rezervasyon yaptığımız 

bir ortak satıcı değildir. LEON Congress, hizmet sağlayıcı olduğundan Faturalarını KDV oranı %18 ile keser. 

 

Vergilendirme ve doğru vergi oranı büyük ölçüde bulunulan yere göre değişir. LEON Congress'un satıcıya ödediği 

gerçek vergi, ilgili otelin, otomobil, v.s.'nin müşterimiz tarafından kullanıldığı zaman yürürlükte olan vergi oranlarına, 

vergilendirmeye, v.s. bağlı olarak vergi tahsilat ücretinden farklı olabilir. 

 

Hizmet Ücreti  

 

Bu ücretler, seyahatinizin rezervasyon hizmeti için LEON Congress tarafından tahakkuk ettirilen ücretleri kapsar. 

 

Belirli otellerde size anında online ödeme veya otele gittiğinizde ödeme seçenekleri sunulmaktadır. Anında online 

ödemeyi seçtiğinizde tutar sizden, seçtiğiniz para biriminde hemen alınır. Daha sonra otelde ödemeyi seçtiğinizde, 

tutar sizden söz konusu otel için konakladığınız sırada geçerli olan para biriminde alınır. Vergiler ve döviz kuru 

oranları rezervasyon ve konaklama arasında geçen sürede değişebilir. Ödemede kullandığınız karta ait bilgileri 

sunmanız gereklidir. Tedarikçi otel veya LEON Congress (i) kartın geçerliliğini kontrol edecektir (bu işlem 

kartınızdan düşük bir bedel çekilerek yapılmaktadır. Bu bedel ya birkaç gün içinde geri ödenmekte ya da tedarikçi 

otele ödenecek konaklama bedelinden düşülmektedir). (ii) kartınızda yeterli fon olup olmadığını kontrol edecektir 

(bu işlem kredi kartınızı veren banka tarafından yapılmaktadır). Ödeme bedelinin tamamı zamanında ödenmezse, 

LEON Congress rezervasyonunuzu iptal etme hakkını saklı tutar (ayrıntılı bilgi için Tedarikçi Kuralları ve 

Kısıtlamaları kısmına bakabilirsiniz). 

 

Rezervasyon yapılmasını kolaylaştırmak için LEON Congress sitesinin belirli oda fiyatlarıyla ilgili otel tedarikçileri 

ile önceden görüşmesini kabul ediyorsunuz. Ayrıca, belirli bir ücret (''kolaylaştırma ücreti") karşılığında LEON 

Congress sitesinin size rezervasyon yapılmasını kolaylaştıracak hizmetler sunduğunu da kabul ediyorsunuz. 

İnternet sitesinde görüntülenen oda fiyatı, LEON Congress tarafından sizin adınıza rezervasyonu yapılan odaların 

önceden görüşülen oda fiyatları ile LEON Congress'in sunduğu hizmetler karşılığında aldığı kolaylaştırma ücretinin 

bir birleşimidir. LEON Congress sitesine, internet sitesinde görüntülenen oda fiyatı artı (zorunlu) vergi borcu tahsilatı 

masrafları, hizmet ücretleri ve uygulandığı durumlarda LEON Congress hizmetlerine ilişkin vergileri içeren toplam 

rezervasyon ücreti karşılığında rezervasyon yapma yetkisi veriyorsunuz. Tüm rezervasyon ücretinin LEON 

Congress tarafından kredi kartınızdan tahsil edileceğini kabul ediyorsunuz. Rezervasyon talebinizi gönderdiğinizde 

LEON Congress'a sizin adınıza otel rezervasyonlarını kolaylaştırması (otel tedarikçileriyle ödeme düzenlemeleri 

yapma gibi) için yetki vermiş olursunuz. 
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FİYATLAR 

Seyahat hizmetlerinin fiyatları, bariz hatalar dışında, zaman zaman internet sitesinde belirtildiği şekilde olacaktır. 

Fiyatlar herhangi bir zamanda değişebilir, ancak değişiklikler hâlihazırda kabul edilmiş olan rezervasyonları 

etkilemez. LEON Congress’in üstün çabalarına rağmen internet sitesinde yer alan bazı seyahat hizmetleri yanlış 

fiyatlandırılmış olabilir. LEON CONGRESS WEB SİTESİNDEKİ HERHANGİ BİR FİYATLANDIRMA HATASINI 

VE/VEYA YANLIŞ BİR FİYAT ÜZERİNDEN YAPILAN, BEKLEMEDE OLAN REZERVASYONLARIN ÜSTÜNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI AÇIKÇA SAKLI TUTAR. BU GİBİ BİR DURUMDA, EĞER MÜMKÜNSE BEKLEYEN 

REZERVASYONUNUZU DOĞRU FİYAT ÜZERİNDEN DEVAM ETTİRME FIRSATI SUNACAĞIZ VEYA 

REZERVASYONUNUZU CEZA BEDELİ ALMAKSIZIN İPTAL EDECEĞİZ. LEON Congress rezervasyonunuz için 

onay göndermiş olsa bile size yanlış (düşük) fiyattan seyahat hizmeti sunma yükümlülüğü yoktur. 

 

DEĞİŞİKLİKLER VEYA İPTALLER 

 

LEON Congress tarafından gerçekleştirilen etkinliğin internet sitesi üzerinden, eğer sağlanmışsa, hesabınıza giriş 

yaptığınızda Rezervasyonlar bölümünden online olarak ya da e-posta mesajı ile info@leoncongress.com 

göndererek konaklama rezervasyonunuzu değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz. İptal ve değişikliklerin konaklamalar 

başlamadan kaç gün önce iptal ve değişikliğe maruz kalabileceği her bir etkinliğin internet sitesinde belirtilmiştir. 

 

Misafir adı, yatak türü, odanın sigara içilen/içilmeyen seçeneği, özel istekler, mevcut oda durumu, oda türü, misafir 

sayısı ve seyahat tarihleri ile ilgili değişiklikleri LEON Congress ile yapabilirsiniz. Konaklama tedarikçileri, diğer 

değişiklik ve/veya iptal ücretlerini talep edebilir. Ücretler rezervasyona göre değişebileceğinden ayrıntılar için lütfen 

onay e-postanızı inceleyin. 

 

Sizden kaynaklanan iptal ve değişiklik ücretlerini tedarikçiye ödemeyi kabul edersiniz. Belirli durumlarda bazı oteller, 

otel rezervasyonuna ilişkin kurallarda ve sınırlamalarda belirtildiği üzere rezervasyon yapıldıktan sonra 

rezervasyonda herhangi bir değişiklik yapılmasına veya rezervasyonun iptal edilmesine izin vermez. Önceden 

ödemiş olduğunuz otel rezervasyonlarınıza uygulanan hükümlere ve koşullara bağlı kalacağınızı kabul edersiniz. 

 

Rezervasyon öncesinde otel tarafından belirli kurallar ve kısıtlamalar dâhilinde verilen haklar hariç olmak üzere, 

otomatik rezervasyon iptali hakkına sahip değilsiniz. Rezervasyon yapmanıza rağmen otelin odanızı verememesi 

durumunda, sizin başka bir odaya veya otele transferinizle ilgili masraflardan LEON Congress sorumlu 

olmayacaktır. 

 

Rezervasyonunuzun ilk gecesi otele giriş yapmayacaksanız, ancak rezervasyon kapsamındaki müteakip geceler 

için giriş yapmayı planlıyorsanız, tüm rezervasyonun iptal edilmesini önlemek üzere en geç asıl giriş tarihinden 

önce, rezervasyonu LEON Congress adresinden teyit etmelisiniz. Rezervasyon değişikliklerini LEON Congress 

adresinde teyit etmezseniz, tüm rezervasyon iptal edilebilir ve rezervasyon işleminde belirtildiği üzere, sadece söz 

konusu otelin Kuralları ve Kısıtlamaları uyarınca para iadesi alabilirsiniz.  

 

Bu hükümler ve koşullar, LEON Congress çalışanları da dâhil olmak üzere yetkisiz kişiler tarafından değiştirilemez. 

 

 

 

mailto:info@leoncongress.com
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FİYAT GARANTİSİ HÜKÜMLERİ 

Fiyat Garantisi - Konaklamanızdan bir önceki gün yerel saatle 23.59’a kadar LEON Congress sitesinde veya başka 

bir internet sitesinde daha düşük bir fiyat bulursanız aradaki farkı size ödeyeceğiz. Paket rezervasyonlar bu garanti 

kapsamına girmez. Ayrıca aşağıda gösterilen diğer hükümler ve koşullar geçerlidir. 

 

SEYAHAT DESTİNASYONLARI 

 

Uluslararası destinasyonlar da dâhil olmak üzere, seyahatlerin çoğu kazasız tamamlandığı için belirli 

destinasyonlara yapılacak seyahatler diğerlerine göre daha büyük risk içerebilir. LEON Congress yolcuların 

seyahatlerle ilgili yasakları, uyarıları, duyuruları ve devlet otoritelerinin önerilerini gözden geçirmelerini tavsiye 

etmektedir;  

 

 

BURADAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ  

 

LEON Congress bu internet sitesi altında sunulan hükümler, koşullar ve bildirimleri değiştirme hakkını saklı 

tutmaktadır ve bu internet sitesini ve onun olanaklarını kullandığınız anda yürürlükte olan hükümler, koşullar ve 

bildirimleri kabul ettiğinizi ve bunlarla bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

 

GENEL  

 

Bu anlaşma Türkiye yasalarına göre yürütülür. Bu internet sitesinin kullanımından doğan her türlü anlaşmazlıkta 

Türkiye mahkemelerinin münhasıran yetkili ve mahkeme yerinin yine aynı yer olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu 

internet sitesinin, işbu paragraf da dâhil olmak üzere, buradaki hüküm ve koşulların tümünü yürürlüğe koymayan 

herhangi bir yargı bölgesinde kullanımına izin verilmez. 

 

Bu anlaşma ya da bu internet sitesinin kullanımından dolayı sizinle LEON Congress arasında herhangi bir ortak 

girişim, ortaklık, iş verme veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ediyorsunuz. 

 

LEON Congress'in bu anlaşmayı uygulayabilmesi mevcut yasalara ve hukuki sürece bağlıdır ve bu anlaşmada yer 

alan hiçbir şey LEON Congress'in kanun icra talebini kullanma hakkını veya sizin bu internet sitesini kullanımınızla 

ve bu kullanım için LEON Congress'in sağladığı veya topladığı bilgilerle ilgili gereklilikleri ortadan kaldırmaz. 

 

Yukarıda bahsedilen garanti feragatleri ve yükümlülük sınırlandırmaları dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı 

kalmamak üzere, işbu anlaşmanın herhangi bir bölümü yürürlükteki yasaların ilgili hükümleri gereğince geçersiz ya 

da icra edilemez olarak nitelenirse, bu durumda, söz konusu geçersiz ya da icra edilemez hükmün yerine, bu özgün 

hükmün amacına en yakın geçerli ve icra edilebilir bir hükmün geçeceği kabul edilir ve anlaşma yürürlükte kalmaya 

devam eder. 

 

İşbu Anlaşma (ve burada atıfta bulunulan herhangi bir diğer hüküm ya da koşul), internet sitesi bakımından sizinle 

LEON Congress arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve bu internet sitesiyle ilgili olarak müşteri ile 

LEON Congress arasındaki elektronik, sözlü ya da yazılı tüm önceki ve kullanılan iletişimlerin ve tekliflerin yerine 

geçer. İşbu anlaşmanın ve elektronik formatta verilen her türlü bildirimin basılı bir kopyası yine bu anlaşmadan 
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kaynaklanan ya da bununla ilgili hukuki veya idari işlemlerde, orijinali basılı olarak üretilmiş ve saklanmış diğer iş 

belgeleri ve kayıtları gibi ve bunlarla aynı koşullara tabi olarak kullanılabilir. 

 

Şirketlerin, ürünlerin, kişilerin, karakterlerin ve/veya verilerin burada bahsedilen sanal adları herhangi bir birey, 

şirket, ürün ya da olayı temsil etmesi amacını taşımamaktadır. 

 

Burada açıkça verilmemiş her türlü hak saklıdır. 

 

LEON CONGRESS ve DÜZENLENEN ETKİNLİK WEB SİTELERİNİN KULLANILMASI  

 

LEON Congress internet sitesi sadece müşterilere konferans, kongre, sempozyum, toplantı ve bu faaliyetlerin 

icrasında gerçekleşecek seyahatle ilgili kullanılabilir mal ve hizmetleri saptamalarında, yasal rezervasyonlar 

yapmalarında veya tedarikçilerle diğer şekillerde iş yapmalarında yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır. En az 

18 yaşında olduğunuzu ve bu anlaşmayı yapmak için yasal yetkiye sahip olduğunuzu ve bu internet sitesini buradaki 

hüküm ve koşullara uygun olarak kullanacağınızı garanti etmektesiniz. Bu internet sitesini kullanmanız için gerekl i 

finansmandan (sizinle birlikte yaşayan küçükler de dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, size ait 

hesabın başkaları tarafından kullanılması dâhil) sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu internet sitesinin sizin 

adınız veya hesabınız altında küçükler tarafından tüm kullanımlarını denetleyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, 

bu internet sitesini kullanabilmek için gerek sizin, gerekse aile efradınız tarafından verilen tüm bilgilerin doğru ve 

eksiksiz olduğunu garanti ediyorsunuz. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, her türlü spekülatif, düzme veya sahte 

rezervasyon ya da talep beklentisiyle yapılan rezervasyon yasaktır. Bu internet sitesinin seyahat hizmetleri 

rezervasyonları olanaklarının yalnızca sizin için veya yasal olarak adına hareket edebileceğiniz herhangi bir şahıs 

için yasal rezervasyonlar yapmak ya da satın almak amacıyla yapılacağını kabul ediyorsunuz. İşbu internet sitesinin 

seyahat hizmetleri rezervasyon olanaklarının aşırı kullanımının, bunlara ilişkin şüpheli işlemlerin, sahtekârlığın veya 

suistimalin LEON Congress'un adınız, e-posta adresiniz veya hesabınızla bağlantılı rezervasyonları iptal etmesi ve 

bağlantılı LEON Congress hesaplarını kapatmasıyla sonuçlanabileceğini anlıyorsunuz. Herhangi bir sahtekârlık 

faaliyetinde bulunduysanız LEON Congress gereken yasal işlemleri başlatma hakkını saklı tutar ve mahkeme 

masrafları ve zararlar dâhil olmak üzere LEON Congress'un kaybettiği paradan sorumlu olabilirsiniz. Rezervasyon 

iptaline veya hesabın dondurulmasına ya da kapatılmasına itiraz etmek için lütfen müşteri hizmetleriyle temasa 

geçin. 

 

TEDARİKÇİ OTEL KURALLARI VE KISITLAMALARI 

 

Seçtiğiniz seyahatle ilgili mal ve hizmetlerin rezervasyonu ve satın alınmasında farklı hüküm ve koşullar geçerlidir. 

Bu hükümlerin ve koşulları dikkatli şekilde okunması gereklidir. Vadesi geldiğinde tüm tutarların ödenmesi ve 

ücretlerin, ürünlerin veya hizmetlerin bulundurulması ve kullanımı için tedarikçinin koyduğu kurallara ya da 

sınırlandırmalara uymak da dâhil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, iş yapmayı seçmiş olduğunuz 

tedarikçinin koyduğu hüküm ve koşullara tam olarak uymayı kabul ediyorsunuz. Ödemenin tamamının zamanında 

yapılmaması durumunda rezervasyonunuzu iptal etme hakkımızı saklı tutmaktayız. Üçüncü şahıslarca sunulan 

hizmetler ve/veya aktiviteler için yine bu üçüncü şahıslar tarafından sorumluluk reddi beyanı imzalamanız istenebilir. 

Herhangi bir tedarikçinin söz konusu satın alma koşullarını ihlal etmeniz durumunda, 

rezervasyonunuz/rezervasyonlarınız veya yaptığınız satın alım işlemi iptal edilebilir, dolayısıyla uçak biletiniz, otel 

girişiniz ya da kiralık oto sözleşmeniz reddedilebilir ve bu rezervasyon(lar) veya satın alımlar için yaptığınız 

ödemeler irat olarak kaydedilebilir. Ayrıca söz konusu ihlal nedeniyle doğacak zara ve ziyan LEON Congress 
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tarafında size fatura edilebilir. Bu internet sitesinin kullanımından doğan tüm ücretlendirmelerden, ücretlerden, 

rüsumattan, vergilerden ve tahakkuklardan bütünüyle sorumlusunuz. 

 

GRUP REZERVASYONLARI 

 

Aynı otel/konaklama tarihlerinde 8’den fazla oda için online rezervasyon yapamazsınız. Ayrı rezervasyonlarda 

toplamda 8’den fazla oda rezervasyon yaptığınız tespit edilirse, rezervasyonunuzu iptal edebilir ve varsa, iptal ücreti 

talep edebiliriz. İade edilemez depozito ödediyseniz, depozitonuz geri verilmeyecektir. 9 ya da daha fazla oda için 

rezervasyon yaptırmak istiyorsanız, telefonla ya da e-posta ile irtibat kurun. Yazılı bir sözleşme imzalamanız 

ve/veya iade edilemez depozito ödemeniz istenebilir. 

 

02 Ocak 2018 itibarıyla gözden geçirilmiştir ve yürürlüğe konmuştur. 

 


