
GİZLİLİK & GÜVENLİK POLİTİKASI 

Accelonia markası web sitemizin sahibidir ve web sitemiz aracılığıyla gönderdiğiniz veya mağazada 
veya müşteri hizmetleri ekibimizle konuşarak bize sağladığınız her türlü kişisel bilgiden sorumludur. 
Accelonia bir e-ticaret markasıdır. Vergi kimlik numaramız 0900389827 ve adresimiz Barbaros 
Mahallesi Çiğdem Sokak No:4E/106 Ataşehir/İstanbul’dur. Müşteri hizmetleri ekibimiz aracılığıyla 
sizinle çözemediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğimiz veya işlenmesiyle ilgili herhangi bir şikayetiniz 
varsa info@accelonia.com aracılığı ile iletişime geçebilirsiniz. 

ÖDEME YÖNTEMLERİ VE DOĞRULANAN GÜVENLİ ÖDEMELER 

PayTR ile ödeme yapmayı seçtiğinizde, finansal bilgileriniz bizimle paylaşılmadan güvenle alışverişinizi 
tamamlayabilirsiniz. 

ŞİFRENİZİ GÜVENDE TUTMA SORUMLULUĞU 

Accelonia site giriş şifresini güvende tutma sorumluluğu üyeye/müşteriye aittir. Şifrenizi üçüncü 
kişilerle paylaşmanız ve bildirmeniz önerilmez. Şifrenizi paylaşmak bir güvenlik riski oluşturabilir ve 
Accelonia bundan kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. 

BİLGİLERİNİZİ NE İÇİN TOPLUYORUZ? 

Sizden kişisel bilgi toplamaktaki öncelikli amacımız satın almanıza yardımcı olmak ve ilginizi 
çekebilecek ürünler sunmamızı ve önermemizi sağlamaktır. Bu kişisel bilgiler sizden aşağıdaki 
şekillerde toplanabilir:  

• Bize gönüllü olarak sağladığınız bilgiler: Kayıt olduğunuzda veya bir hesap oluşturduğunuzda, ödül 
kartımıza kaydolduğunuzda, size bir e-makbuz göndermemize izin verdiğinizde, bizimle e-posta 
alışverişi sırasında ve müşteri desteği etkileşimlerinin bir parçası olarak bültenlerimize 
kaydolduğunuzda bilgi toplarız. Topladığımız bilgiler arasında ad, e-posta, doğum tarihi, adres ve 
telefon numarası ve ödeme bilgileriniz dışında çevrimiçi ürün satın yaptığınız yerler yer alıyor. 

• Web sitemizi kullanımınız yoluyla topladığımız bilgiler: Çerezleri, pikselleri, işaretçileri, günlük 
dosyalarını ve diğer teknolojileri kullanarak mobil cihazınızla ilgili kişisel bilgileri, bilgisayar 
donanımınızı ve web sitemize erişmek için kullanılan yazılımları toplayabiliriz. Bu şunları içerebilir: 
kullanılan cihazların IP adresi, tarayıcı türü, işletim sistemi ve cihaz türü, yönlendiren web sitesi 
adresleri, erişim saatleri ve tarihleri ve yaklaşık konum. Bu kişisel bilgiler daha yararlı bilgiler 
sunmamıza yardımcı olur.  

BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI 

Bizimle paylaştığınız bilgiler asla hiç bir şey karşılığında üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır. 
Bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği Accelonia_byBetul güvencesi ile kayıt altındadır. 

BİLGİLERİ NE KADAR SÜRE SAKLAYACAĞIZ? 

Bilgilerinizi yalnızca yukarıda listelenen amaçlar için gerektiği kadar saklarız. Artık ihtiyacımız 
olmadığında güvenli bir şekilde sileriz. 

 



İPTAL & İADE POLİTİKASI 

İptal ve iade işlemleri yalnızca www.accelonia.com üzerinden yapılan siparişler için geçerlidir. 

Sipariş onaylandıktan sonra iptal işlemini gerçekleştirebilmeniz için siparişinizin kargoya verilmemiş 

olması gerekmektedir. Kargoya verilen siparişlerde iptal edebilme süreci sonlanmış sayılır. 

Hijyen koşulları sebebi ile paketi açılmış ve kullanılmış, kasıtlı veya kasıtlı olmayarak zarar verilmiş, 

vs gibi nedenlerle üzülerek iade kabul edemiyoruz. Ancak satın aldığınız ürünlerde Accelonia kaynaklı 

bir hata gerçekleşirse, ürünün/ürünlerin elinize ulaştığı gün veya en geç bir sonraki iş günü iade 

edebilme imkanınız vardır. Ürünü iade etme talebinizi bildiren bir not ile bize ulaştırdığınız takdirde 

onaylanma sürecinden geçtikten sonra size mail ile bilgi verilir. Siparişiniz sizin tercihine bağlı kalarak 

aynı ürün/muadili ürün ile değiştirilir veya 7 iş günü içerisinde ödemeniz iade edilir. 

Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve yardım için info@accelonia.com adresine talep 

gönderebilirsiniz. Her zaman size yardımcı olacağımızı belirtmek isteriz. 

İade ederken aynı kargo firmasını seçmenizi öneririz. 

GÖNDERİ POLİTİKASI 

Aşağıdaki gönderi bilgileri yalnızca www.accelonia.com üzerinden yapılan siparişler için geçerlidir. 

Sitemizden yapacağınız 70,00 TL üzeri siparişler için kargo ücreti alınmayacak olup, 70,00 TL altı 

ürünler için KDV dahil 15,00 TL kargo bedeli alınmaktadır. Tüm siparişleriniz onaylandıktan sonra 

anlaşmalı kargo firması ile 1-3 iş günü içerisinde bildirmiş olduğunuz adresinize gönderilir. Eğer 

siparişiniz özel istek bir ürün ise, size bildirilen termin süresi bittikten 1-3 iş günü içerisinde tarafınıza 

gelen bildirim sonrası gönderilmektedir. 

Tüm ürünlerimiz paket ile gönderilmekte ve kargo aşamasında zarar görmelerinin önüne 

geçilmektedir. 

 


