
This page together with our website terms and conditions of use and Privacy Policy (Terms) tell you information about us and the legal terms a
on which we sell any of the products (Products) listed on our website (our site) to you. These Terms will apply to any contract between you and us 
sale of Products to you (Contract). Please read these Terms carefully and make sure that you understand them, before ordering any Products fro
site. Please note that by ordering any of our Products, you agree to be bound by these Terms. You should print a copy of these Terms or save th
computer for future reference. We amend these Terms from time to time. Every time you wish to order Products, please check these Terms to ensu
understand the terms which will apply at that time. This page was last updated in June 2015.

1 Information about Us
 1  www.doulton.com is a site operated by Fairey Industrial Ceramics Limited trading as Doulton Water Filters. We are a limited company re

in England and Wales under company number 1232580 and have our registered office at Albion Works, Uttoxeter Road, Longton, Stoke-o
Trent ST3 1PH. Our main trading address is Lymedale Cross, Lower Milehouse Lane, Newcastle-under-Lyme, Sta ordshire ST5 9BT. Our V
registration number is GB 420 9781 49.

 2  You may contact us (including if you have any complaints) by telephone or email. Our contact details are available on our site; clicking t
take you to them [Click here to view]

2 Our Products
 1  The images of the Products on our site are for illustrative purposes only. Although we have made every e ort to capture the colours acc

the Product images, because of various factors outside our control (e.g. the settings on your computer’s display) we cannot guarantee t
colours you see on your screen accurately reflect the colour of the Products.

 2 The packaging of the Products may vary from that shown on images on our site.
 3 All Products shown on our site are subject to availability.
 4  We have an ongoing Product development programme, therefore, our Products and product ranges may change. Please check that the

specification meets your requirements before placing an order for Products.

3 Use of our site
 1  Your use of our site is governed by our website Terms & Conditions of Use, a copy of which can be viewed on our site; clicking this link w

you to them [Click to view T&Cs of Use] Please take the time to read these, as they include important terms which apply to you.

4 How we use your personal information
 1  We only use your personal information in accordance with our Privacy Policy, a copy of which can be viewed on our site; clicking this lin

you to them [Click to view Privacy Policy]. Please take the time to read this, as it includes important terms which apply to you.
  
5  If you are a Consumer 
  1 If you are a consumer, you may only purchase Products from our site if you are at least 18 years old.
 2  We intend to rely upon these Terms in relation to the Contract between you and us. Changes to these Terms will only be binding on us i

our agreement to any such changes in writing.
 3  As a consumer, you have legal rights in relation to Products that are faulty or not as described. Advice about your legal rights is available 

local Citizens’ Advice Bureau or Trading Standards office. Nothing in these Terms will a  your legal rights as a consumer.
 
6 If you are a business customer
 1  If you are a business customer and wish to place a bulk order with us or wish to enter into an ongoing supply agreement with us then pl

an email to filtersales@doulton.com and a member of our customer services team will contact you to discuss your opening a trade account w
us.

 2  If you are a business customer, you confirm that you have authority to bind any business on whose behalf you use our site to purchase Pro
 3  These Terms constitute the entire agreement between you and us. You acknowledge that you have not relied on any statement, promis

representation made or given by or on behalf of us which is not set out in these Terms.

Şartlar ve Koşullar

Bu sayfa Web sitemiz ile birlikte Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası (şartlar), web sitemizde (sitemiz) size liste-
lenen ürünlerden (ürünlerden) herhangi birini sattığımız yasal hüküm ve koşulları ve Hakkımızda size bilgi verir. Bu 
Şartlar, ürün satışı için sizinle aramızdaki herhangi bir sözleşme için geçerli olacaktır (Sözleşme). Lütfen bu şartları 

dikkatli bir şekilde okuyun ve sitemizden herhangi bir ürün sipariş etmeden önce bunları anladığınızdan emin olun. 
Ürünlerimizden herhangi birini sipariş ederek, bu şartlara bağlı olmayı kabul ettiğinizi lütfen unutmayın. Bu terim-
lerin bir kopyasını yazdırmanız veya ileride başvurmak üzere bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekir. Bu şartları zaman 
zaman değiştiririz. Ürünleri sipariş etmek istediğiniz her zaman, o zaman geçerli olacak şartları anladığınızdan emin 

olmak için lütfen bu şartları kontrol edin. Bu sayfa en son Haziran 2015'te güncellendi.
Hakkımızda 

sitedir. Biz şirket numarası 1232580 altında İngiltere ve Galler'de kayıtlı bir limited şirket ve Albion Works, Uttoxeter 
-

2. Telefon veya e-posta yoluyla (herhangi bir şikayetiniz varsa da dahil olmak üzere) bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
İletişim bilgilerimiz sitemizde mevcuttur ;bu bağlantıyı tıklamak sizi onlara götürecektir [görüntülemek için buraya 

tıklayın]
2. Ürünlerimiz

1. Sitemizdeki ürünlerin görüntüleri yalnızca açıklayıcı amaçlıdır. Doğru Ürün görüntülerdeki renkleri yakalamak 
için her türlü çabayı, (bilgisayarınızın ekran ayarları ekranda gördüğünüz renkler doğru Ürünlerin rengini yansıtan 

garanti edemeyiz örneğin) kontrolümüz dışındaki çeşitli faktörler nedeniyle olmasına rağmen.
2. Ürünlerin ambalajı, sitemizdeki görüntülerde gösterilenden farklı olabilir.   

3. Sitemizde gösterilen tüm ürünler müsaitlik durumuna bağlıdır.
4. Devam eden bir ürün geliştirme programımız var, bu nedenle ürünlerimiz ve ürün aralıklarımız değişebilir. Lütfen 

3 Sitemizin Kullanımı
1. Sitemizin kullanımınız, sitemizde görülebilen bir kopyası olan web sitesi şartlarımız ve kullanım Koşullarımız 

tarafından yönetilir; bu bağlantıyı tıklamak sizi onlara götürecektir [kullanımın T&Cs'sini görüntülemek için Tıklayın] 
lütfen bunları okumak için zaman ayırın, çünkü bunlar sizin için geçerli olan önemli şartları içerir.

4. Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanırız
1. Kişisel bilgilerinizi yalnızca sitemizde görülebilen bir kopyası olan gizlilik politikamıza uygun olarak kullanıyoruz; 
bu bağlantıyı tıklamak sizi onlara götürecektir [Gizlilik Politikasını görüntülemek için Tıklayın]. Sizin için geçerli olan 

önemli şartları içerdiğinden lütfen bunu okumak için zaman ayırın.
5. Bir tüketici iseniz ,

1. Bir tüketici iseniz, en az 18 yaşındaysanız, yalnızca sitemizden Ürün satın alabilirsiniz.
2. Sizinle aramızdaki Sözleşme ile ilgili olarak bu Şartlara güvenmeyi amaçlıyoruz. Bu Şartlardaki değişiklikler, 

anlaşmamızı yazılı olarak bu tür değişikliklerle teyit edersek yalnızca bize bağlanacaktır.
3. Bir tüketici olarak, hatalı veya açıklandığı gibi olmayan Ürünlerle ilgili yasal haklarınız vardır. Yasal haklarınız 

https://www.doulton.com/contact
http://doulton.moochpreview.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/Terms-and-Conditions-Use.pdf
http://doulton.moochpreview.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/Privacy-Policy-1.pdf
mailto:filtersales%40doulton.com?subject=


7 The contract between us
 1  Products can be purchased through our order process which allows you to check and amend any errors before submitting your order to us. Please 

take the time to read and check your order at each page of the order process.
 2  If we accept your order, we will send you an email confirmation (Order Confirmation). The Contract between us will only be formed when we send 

you the Order Confirmation. In these terms we shall refer to the Products we sell to you under the Contract as “your goods”.
 3  If we are unable to supply you with a Product, for example because that Product is not in stock or no longer available or because of an error in the 

price on our site we will inform you of this by e-mail and we will not process that part of your order. If you have already paid for the Product, we 
will refund you the full amount for that Product and, if that Product is the only item in your order, any delivery charges as soon as possible. If you 
decide that you want to buy the Products at the correct price then you may place a new order in accordance with these Terms.

8 Our right to vary these terms
 1  We may revise these Terms from time to time, the terms in force at the time you Order Products from us will apply to the Contract between you 

and us. You are advised to check our current Terms before you purchase Products.

9 Returns and Refunds
 1  If you are a consumer, you have a legal right to cancel the Contract under the Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional 

Charges) Regulations 2013 and our returns and refunds policy is in line with your legal right to cancel; see the remainder of this clause 9 for 
further details. Please see clause 10 for details of what to do if you receive faulty Products. Advice about your legal right to cancel the Contract is 
available from your local Citizens’ Advice Bureau or Trading Standards office.

 2  You can cancel the Contract and return your goods to us for a refund at any time up to 14 days after the day on which you receive your goods 
from us (if we send your goods in separate parcels and they arrive with you on di�erent days the 14 days will start to run from the day you receive 
the last of those parcels).

 3 However, your cancellation right does not apply in the case of:
  1 any made-to measure or custom-made Products;
  2 any sealed Products once the seal has been broken.
  4  To cancel a Contract, you can let us know: 
  1  by completing the cancellation form on our website; clicking this link will take you to the login for your account to access the cancellation form 

[Click to login for cancellation];
  2 by completing the returns form included within your online account;
  3 by sending an e-mail to help@doulton.com Please include your name, address and order number to help us identify it.
 5 If you decide to cancel the Contract you will receive:
  1  a full refund of the price you paid for your goods, subject to you returning and us receiving your goods in the same state as they were sent to 

you with any packaging or accessories that accompanied your goods when they were delivered to you. To determine whether your returned 
goods are in the same state as they were sent to you we will put them through, and for your refund they must pass, quality control inspection; 
and

  2 in any event, a refund of any applicable delivery charges you paid for.

  We will process the refund due to you within 14 days of the day on which we receive your goods back or, if earlier, the day on which you provide us 
with evidence that you have sent your goods back to us. We will refund you on the credit card or debit card used by you to pay.

 6  Our address for returns is Doulton Water Filters, Lymedale Cross, Lower Milehouse Lane, Newcastle-under-Lyme, Sta�ordshire ST5 9BT. You will 
be responsible for the cost of returning your goods to us.

10. Faulty Products
 1  If you receive faulty Product(s) you can return them to us. Our address for returns is Doulton Water Filters, Lymedale Cross, Lower Milehouse Lane, 

Newcastle-under-Lyme, Sta�ordshire ST5 9BT.
 2  On receipt of the faulty product we will o�er you a replacement or refund. In either case we will reimburse any applicable delivery charges and any 

reasonable costs you incur in returning the faulty Product(s) to us - proof of your payment of any such costs shall be required.
 3  If you choose a replacement Product we will deliver this to you free of any delivery charges. You will have a further 14 days after the day on which 

you receive the replacement Product from us to change your mind and return the replacement Product to a refund in accordance with the terms 
of clause 9

 4  If you choose a refund we will refund the price of the faulty Product(s) in full. We will refund you on the credit card or debit card used by you to pay 
within 14 days of receipt by us of the returned Product.

11 Delivery
 1  When you use our order process to purchase Products, the appropriate delivery charge (see below) will be added automatically to your order. The 

delivery charge will be itemised on your order summary and you will be asked to review your order summary before you submit your order.
 2  Delivery will be completed when we deliver your goods to the address you gave us and your goods will be your responsibility from the completion 

of delivery.
 3  For a list of the countries that we deliver to and our delivery charges please click this link [Click to view delivery charges]. All deliveries must 

be signed for (except items sent by post and which are small enough to be put through your letterbox). Please make sure you keep the receipt 
enclosed with your goods.

Şartlar ve Koşullar
6. Sizi hızlı bir şekilde bulamadık!

1. Bir şey düzgün çalışmıyor ve ne olduğundan emin değiliz. daha sonra tekrar deneyin veya bunun yerine bir 
şehrin, yerin veya adresin yakınında arama yapın. �ltersales@doulton.com ve Müşteri Hizmetleri ekibimizin bir 

üyesi bizimle bir ticaret hesabı açarak görüşmek üzere sizinle irtibata geçecektir.
2. Bir iş müşterisiyseniz, sitemizi Ürün satın almak için kullandığınız herhangi bir işletmeyi bağlama yetkiniz 

olduğunu onaylarsınız.
3. Bu Şartlar sizinle aramızdaki tüm anlaşmayı teşkil eder. Bu şartlar altında yer almayan bizim tarafımızdan veya 
tarafımızdan yapılan veya verilen herhangi bir açıklama, söz veya temsilciliğe dayanmadığınızı kabul edersiniz.

7. Aramızdaki sözleşme
1. Ürünler, siparişinizi bize göndermeden önce herhangi bir hatayı kontrol etmenizi ve değiştirmenizi sağlayan 

sipariş sürecimizden satın alınabilir. Lütfen sipariş işleminin her sayfasında siparişinizi okumak ve kontrol etmek için 
zaman ayırın.

2. Siparişinizi kabul edersek, size bir e-posta onayı (sipariş onayı) göndeririz. Aramızdaki Sözleşme sadece sipariş 
onayını gönderdiğimizde oluşacaktır. Bu şartlar altında, Sözleşme kapsamında size sattığımız ürünlere “mal-

larınız”olarak değineceğiz.
3. Örneğin, bu Ürün stokta olmadığı veya artık mevcut olmadığı veya sitemizdeki �yattaki bir hata nedeniyle size 

bir ürün tedarik edemiyorsak, bunu e-posta ile bilgilendireceğiz ve siparişinizin bu bölümünü işlemeyeceğiz. Ürün 
için zaten ödeme yaptıysanız, size bu ürün için tam tutarı iade edeceğiz ve bu ürün siparişinizdeki tek öğe ise, 
mümkün olan en kısa sürede herhangi bir teslimat ücreti. Ürünleri doğru �yata satın almak istediğinize karar 

verirseniz, bu şartlara uygun olarak yeni bir sipariş verebilirsiniz.
8. Bu şartları değiştirme hakkımız

1 . Bu şartları zaman zaman gözden geçirebiliriz, bizden ürün sipariş ettiğinizde yürürlükte olan şartlar sizinle 
aramızdaki sözleşme için geçerli olacaktır. Ürünleri satın almadan önce mevcut şartlarımızı kontrol etmeniz önerilir.

9. İade ve iadeler
1. Bir tüketici iseniz, tüketici sözleşmeleri (bilgi, iptal ve ek ücretler) Yönetmelikleri 2013 kapsamında Sözleşmeyi 

iptal etme hakkına sahipsiniz ve iade ve geri ödeme politikamız iptal etme yasal hakkınız doğrultusunda; daha fazla 
bilgi için bu Madde 9'un geri kalanına bakın. Hatalı Ürünler alırsanız ne yapılması gerektiği hakkında ayrıntılı bilgi 

için lütfen Madde 10'a bakın. Sözleşmeyi iptal etme hakkınız hakkında tavsiyeler, yerel vatandaşların tavsiye 
bürosundan veya Ticaret Standartları bürosundan edinilebilir.

2. Sözleşmeyi iptal edebilir ve mallarınızı bizden aldığınız günden 14 güne kadar herhangi bir zamanda geri ödeme 
için bize iade edebilirsiniz (mallarınızı ayrı parsellere gönderirsek ve farklı günlerde sizinle birlikte gelirsek, 14 gün 

bu parsellerin sonuncusunu aldığınız günden itibaren çalışmaya başlayacaktır).
3. Bununla birlikte, iptal hakkınız söz konusu olduğunda geçerli değildir:

1- Herhangi bir made-ölçmek veya ısmarlama ürünler; 
2- Ny mühürlü Ürünler mühür bozulduktan sonra;

4 .Bir sözleşmeyi iptal etmek için bize bildirebilirsiniz:
1- Web sitemizdeki iptal formunu tamamlayarak; bu bağlantıyı tıklamak, iptal formuna erişmek için hesabınızın 

girişine götürecektir
[İptal için giriş yapmak için tıklayın];

2- Online hesabınızda bulunan iade formunu tamamlayarak;
3- Bir e-posta göndererek help@doulton.com lütfen adınızı, adresinizi ve sipariş numaranızı belirlememize yardımcı 

olmak için ekleyin.
5. Sözleşmeyi iptal etmeye karar verirseniz alacaksınız:

1- onlar gibi mal için ödediğiniz �yatı tam bir geri ödeme, iade ve aynı durumda mal aldıktan bize konu gönderildi
size teslim edildiğinde mallarınıza eşlik eden herhangi bir ambalaj veya aksesuarla. İade edilen mallarınızın size 

gönderildiği gibi aynı durumda olup olmadığını belirlemek için onları koyacağız ve geri ödemeniz için geçmeleri 
gerekir, kalite kontrol denetimi; ve

2- herhangi bir durumda, ödediğiniz geçerli teslimat ücretlerinin iadesi.
Geri ödemenizi geri aldığımız günün 14 günü içinde veya daha önce, mallarınızı bize geri gönderdiğinize dair kanıt 

sağladığınız gün içinde size geri ödeme işlemi yapacağız. Biz ödemek için sizin tarafınızdan kullanılan kredi kartı 
veya banka kartı size iade edecektir.

https://doulton.moochpreview.co.uk/my-doulton/
mailto:help%40doulton.com?subject=
http://doulton.moochpreview.co.uk/wp-content/uploads/2018/05/Delivery-Services.pdf


 4  The contents of your order and your delivery postcode area will determine which delivery services you will be o�ered. We do not deliver to Post 
Office (P.O.) boxes or shipping agent addresses. We will select the most appropriate carrier for your goods. This means your delivery may arrive in 
more than one batch to ensure your order is transported by the most appropriate means.

 5  All delivery timescales are subject to product and delivery slot availability. Whilst every reasonable e�ort shall be made to keep to any delivery date 
or time and delivery shall not be of the essence and we shall not be liable for any losses, costs, damages or expenses incurred by you or any other 
person or company arising directly or indirectly out of any failure to meet any estimated delivery date.

 6  Deliveries are made on weekdays between the hours of 9am and 4pm but we are unable to confirm a specific time. If our original attempt to 
deliver is not successful, a card will be left at your address allowing you to contact the delivery service and arrange a second delivery. If a second 
attempt to deliver is not successful and a delivery cannot be made within 3 days then the Product will be returned to us. All returned orders will be 
refunded via the method of payment; you will incur a £9.20 charge for the attempted deliveries. This clause 11.6 does not apply to deliveries sent 
by post.

 7  Your order may be subject to import duties and taxes which are applied when the delivery reaches that destination. Please note that we have 
no control over these charges and we cannot predict their amount and you will be responsible for payment of any such import duties and taxes. 
Delivery of your goods might be delayed pending payment of these charges. Please contact your local customs office for further information before 
placing your order.

 8  You must comply with all applicable laws and regulations of the country for which the Products are destined. We will not be liable or responsible if 
you break any such law.

12 Price of products and delivery charges
 1  The prices of the Products will be as quoted on our site from time to time. We take all reasonable care to ensure that the prices of Products are 

correct at the time when the relevant information was entered onto the system. Please see clause 7.3 for details of what happens if we discover 
an error in the price of Product(s) you ordered.

 2  Prices for our Products may change from time to time, but changes will not a�ect any order which we have confirmed with an Order Confirmation.
 3  The price of a Product includes VAT (where applicable) at the applicable current rate chargeable in the UK for the time being. However, if the rate of 

VAT changes between the date of your order and the date of delivery, we will adjust the VAT you pay, unless you have already paid for the Products 
in full before the change in VAT takes e�ect.

 4  The price of a Product does not include delivery charges. Our delivery charges are as quoted on our site from time to time; clicking this link will 
take you to them [Click to view delivery charges]

13 How to pay
 1 You can only pay for Products using a debit card or credit card. We accept the following: Visa, MasterCard, Maestro and PayPal.
 2  Payment for the Products and all applicable delivery charges is in advance. We will not charge your debit card or credit card until we dispatch your 

order.

14 Our liability to consumers
 1 This clause 14 shall only apply if you are a consumer.
 2  If we fail to comply with these Terms, we are responsible for loss or damage you su�er that is a foreseeable result of our breach of these Terms 

or our negligence, but we are not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if it were an obvious 
consequence of our breach or if they were contemplated by you and us at the time we entered into the Contract.

 3  We only supply the Products to you for domestic and private use. You agree not to use the product for any commercial, business or re-sale 
purposes, and we have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.

  4  We do not in any way exclude or limit our liability for: 
   1 death or personal injury caused by our negligence;
  2 fraud or fraudulent misrepresentation;
  3 any breach of the terms implied by section 12 of the Sale of Goods Act 1979 (title and quiet possession);
  4  any breach of the terms implied by section 13 to 15 of the Sale of Goods Act 1979 (description, satisfactory quality, fitness for purpose and 

samples);
  5 defective products under the Consumer Protection Act 1987; or
  6 any act, omission or liability which may not be limited or excluded by law.

15 Our liability to businesses
 1 This clause 15 shall only apply if you are a business.
 2 We only supply the Products for internal use by your business, and you agree not to use the Products for any resale purposes.
 3 Nothing in these Terms limit or exclude our liability for:
  1 death or personal injury caused by our negligence;
  2 fraud or fraudulent misrepresentation;
  3 breach of the terms implied by section 12 of the Sale of Goods Act 1979 (title and quiet possession);
  4 defective products under the Consumer Protection Act 1987; or
  5 any act, omission or liability which may not be limited or excluded by law..
 4  Subject to clause 3 we will under no circumstances whatever be liable to you, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory 

duty, or otherwise:

Şartlar ve Koşullar

6. İadeler için adresimiz Doulton su �ltreleri, Lymedale Cross, Lower Milehouse Lane, Newcastle-under-Lyme, Sta�ord-
shire ST5 9BT'DİR. Mallarınızı bize iade etme maliyetinden sorumlu olacaksınız.
10. Hatalı Ürünler
1. Hatalı Ürün(ler) alırsanız bunları bize iade edebilirsiniz. İadeler için adresimiz Doulton su �ltreleri, Lymedale Cross, 
Lower Milehouse Lane, Newcastle-under-Lyme, Sta�ordshire ST5 9BT'DİR.
2. Hatalı ürünün alınmasından sonra size bir değiştirme veya para iadesi sunacağız. Her iki durumda da, geçerli tesli-
mat ücretlerini ve hatalı ürünü bize iade etmede maruz kaldığınız makul masra�arı geri ödeyeceğiz - bu tür masra-
�arın ödemenizin kanıtı gerekecektir.
3. Eğer bir yedek Ürün seçerseniz biz herhangi bir teslimat ücretleri ücretsiz size bu teslim edecek. Fikrinizi 
değiştirmek ve değiştirme ürününü Madde 9 şartlarına uygun olarak geri ödemeye iade etmek için bizden değiştirme 
ürününü aldığınız günden 14 gün sonra bir tane daha alacaksınız
4. Bir geri ödeme seçerseniz, hatalı ürünün �yatını tam olarak iade edeceğiz. İade edilen ürünün alınmasından itibar-
en 14 gün içinde ödeme yapmak için kullandığınız kredi kartı veya Bankamatik kartında size iade edeceğiz.
11. Teslim
1. Ürün satın almak için Sipariş işlemimizi kullandığınızda, uygun teslimat ücreti (aşağıya bakınız) siparişinize otomatik 
olarak eklenecektir. Teslimat ücreti, sipariş özetinizde belirtilecektir ve siparişinizi göndermeden önce sipariş özetini 
gözden geçirmeniz istenecektir.
2. Teslimat, mallarınızı bize verdiğiniz adrese teslim ettiğimizde tamamlanacak ve mallarınız teslimatın tamamlan-
masından itibaren sorumluluğunuz olacaktır.
3. Teslim ettiğimiz ülkelerin bir listesi ve teslimat ücretlerimiz için lütfen bu bağlantıyı tıklayın [teslimat ücretlerini 
görüntülemek için Tıklayın]. Tüm teslimatlar için imzalanmalıdır (postayla gönderilen ve antetli kutunuza konacak 
kadar küçük olan öğeler hariç). Makbuzu mallarınızla birlikte sakladığınızdan emin olun.
4. Siparişinizin içeriği ve teslimat posta kodu alanınız, hangi teslimat hizmetlerinin sunulacağını belirleyecektir. Biz 
Postane teslim etmiyoruz (P. O.) kutuları veya nakliye ajan adresleri. Biz mal için en uygun taşıyıcı seçecektir. Bu, 
siparişinizin en uygun yollarla taşınmasını sağlamak için teslimatınızın birden fazla parti içinde gelebileceği anlamına 
gelir.
5. Tüm teslimat zaman çizelgeleri ürün ve teslimat yuvası kullanılabilirliğine tabidir. Herhangi bir teslim tarihi veya 
saati ve teslimatı tutmak için her türlü makul çaba sarf edilmekle birlikte özünde olmayacaktır ve tahmini teslim 
tarihini karşılamamakta olan herhangi bir başarısızlıktan doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp, 
maliyet, hasar veya masraftan sorumlu olmayacağız.
6. Teslimatlar 9 AM ve 4pm saatleri arasında hafta içi yapılır ama biz belirli bir zaman onaylamak mümkün değildir. 
Teslim etme girişimimiz başarılı değilse, adresinizde teslimat servisiyle iletişime geçmenizi ve ikinci bir teslimat 
düzenlemenizi sağlayan bir kart bırakılacaktır. Eğer teslim etmek için ikinci bir girişim başarılı değildir ve bir teslimat 3 
gün içinde yapılamaz sonra ürün bize iade edilecektir. İade edilen tüm siparişler ödeme yöntemi ile iade edilecektir; 
teşebbüs teslimatlar için 9,20 £ücret talep edecektir. Bu madde 11.6, post tarafından gönderilen teslimatlar için 
geçerli değildir.
7. Siparişiniz, teslimat bu hedefe ulaştığında uygulanan ithalat vergileri ve vergilere tabi olabilir. Bu masra�ar üzerinde 
hiçbir kontrole sahip olduğumuzu ve tutarlarını tahmin edemediğimizi ve bu tür ithalat vergilerinin ve vergilerin 
ödenmesinden sorumlu olacağınızı lütfen unutmayın. Mallarınızın teslimatı, bu masra�arın ödenmesini bekleyen 
gecikebilir. Sipariş vermeden önce daha fazla bilgi için lütfen yerel gümrük o�sinizle iletişime geçin.
8. Ürünlerin mukadder olduğu ülkenin yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklerine uymanız gerekir. Böyle bir yasayı 
ihlal ederseniz sorumlu veya sorumlu olmayacağız.
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  1 any loss of profits, sales, business, or revenue;
  2 loss or corruption of data, information or software;
  3 loss of business opportunity;
  4 loss of anticipated savings;
  5 loss of goodwill;
  6 any indirect or consequential loss.
  7 any claims against you by any person and you shall be solely responsible for any such losses or claims.
 5  Subject to clause 15.3 and clause 15.4, our total liability to you in respect of all other losses arising under or in connection with the Contract, 

whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, shall in no circumstances exceed the price paid for the 
Products.

 6  Except as expressly stated in these Terms, we do not give any representation, warranties or undertakings in relation to the Products. Any 
representation, condition or warranty which might be implied or incorporated into these Terms by statute, common law or otherwise is excluded to 
the fullest extent permitted by law. In particular, we will not be responsible for ensuring that the Products are suitable for your purposes.

16 Events outside our control
 1  We will not be liable or responsible for any failure to perform, or delay in performance of, any of our obligations under a Contract that is caused by 

an Event Outside Our Control. An Event Outside Our Control is defined below in clause 16.2.
 2  An Event Outside Our Control means any act or event beyond our reasonable control, including without limitation strikes, lock-outs or other 

industrial action by third parties, civil commotion, riot, invasion, terrorist attack or threat of terrorist attack, war (whether declared or not) or threat 
or preparation for war, fire, explosion, storm, flood, earthquake, subsidence, epidemic or other natural disaster, or failure of public or private 
telecommunications networks or impossibility of the use of railways, shipping, aircraft, motor transport or other means of public or private 
transport.

 3 If an Event Outside Our Control takes place that a�ects the performance of our obligations under a Contract:
   1 we will contact you as soon as reasonably possible to notify you; and 
  2  our obligations under a Contract will be suspended and the time for performance of our obligations will be extended for the duration of the 

Event Outside Our Control. Where the Event Outside Our Control a�ects our delivery of Products to you, we will arrange a new delivery date 
with you after the Event Outside Our Control is over.

 4  If an Event Outside Our Control prevents us from delivering your goods for more than 30 days you may cancel the Contract. If you choose to 
cancel the Contract please let us know in writing.

17 Communications between us
 1 When we refer, in these Terms, to “in writing”, this will include e-mail.
 2  If you wish to contact us in writing, or if any clause in these Terms requires you to give us notice in writing, you can send this to us by e-mail to 

help@doulton.com We will confirm receipt of this by contacting you in writing, normally by e-mail. If you are a consumer and exercising your right 
to cancel under clause 9 please see that clause 9 for how to tell us this.

 3  If we have to contact you or give you notice in writing, we will do so by e-mail or by pre-paid post to the address you provide to us in your order.
 4  If you are a business, please note that any notice given by you to us, or by us to you, will be deemed received and properly served immediately  

24 hours after an e-mail is sent, or three days after the date of posting of any letter. In proving the service of any notice, it will be sufficient to 
prove, in the case of a letter, that such letter was properly addressed, stamped and placed in the post and, in the case of an e-mail, that such 
e-mail was sent to the specified e-mail address of the addressee.

18 Other important terms
 1  We may transfer our rights and obligations under a Contract to another organisation, but this will not a�ect your rights or our obligations under 

these Terms.
 2  This contract is between you and us. No other person shall have any rights to enforce any of its terms, whether under the Contracts (Rights of 

Third Parties Act) 1999 or otherwise.
 3  Each of the clauses of these Terms operates separately. If any court decides that any of them are unlawful or unenforceable, the remaining clauses 

will remain in full force and e�ect.
 4  If you are a consumer, please note that these Terms are governed by English law. This means a Contract for the purchase of Products through 

our site and any dispute or claim arising out of or in connection with it will be governed by English law. You and we both agree that the courts of 
England and Wales will have non-exclusive jurisdiction.

 5  If you are a business, these Terms are governed by English law. This means that a Contract, and any dispute or claim arising out of or in 
connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims), will be governed by English law. We both agree 
to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales although we retain the right to bring proceedings against you for breach of these 
Terms in your country of residence or any other relevant country.

 6  If there is a dispute between us we would hope to be able to resolve this dispute with you ourselves. If you have any complaints please raise these 
with our Customer Services Team in the first instance. Our Customer Services Team can be contacted by telephone on 01782 664444 or by 
email on help@doulton.com If you contact us by email we aim to send an acknowledgement to any such communications within 2 working days, 
however it may take longer to address your compliant (this applies equally to any complaint made by telephone). If we are not able to resolve the 
dispute then we would draw your attention to the availability of an online dispute resolution mechanism operated by the European Commission, 
further details of which are available here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Şartlar ve Koşullar
12. Ürün ve teslimat ücretlerinin �yatı
1. Ürünlerin �yatları sitemizde zaman zaman aktarılacaktır. İlgili bilgilerin sisteme girildiği sırada ürünlerin �yatlarının 
doğru olmasını sağlamak için tüm makul özen gösteriyoruz. Sipariş ettiğiniz ürün(ler) �yatında bir hata bulursak ne 
olacağını öğrenmek için lütfen madde 7.3'e bakın.
2. Ürünlerimizin �yatları zaman zaman değişebilir, ancak değişiklikler bir sipariş onayı ile teyit ettiğimiz herhangi bir 
siparişi etkilemez.
3. Bir ürünün �yatı şu an için İngiltere'de ücretli geçerli oranda KDV (varsa) içerir. Bununla birlikte, siparişinizin tarihi 
ile teslimat tarihi arasındaki KDV oranı değişirse, KDV değişikliği yürürlüğe girmeden önce ürünler için tam olarak 
ödemediğiniz sürece, ödediğiniz KDV'Yİ ayarlayacağız.
4. Bir ürünün �yatı teslimat ücretleri içermez. Bizim teslimat ücretleri zaman zaman sitemizde alıntı gibidir; bu 
bağlantıyı tıklayarak onlara götürecek [teslimat ücretleri görüntülemek için Tıklayın]
13. Nasıl ödenir
1. Sadece bir banka kartı veya kredi kartı kullanarak ürünler için ödeme yapabilirsiniz. Aşağıdakileri kabul ediyoruz: 
Visa, MasterCard, Maestro ve PayPal.
2. Ürünler için ödeme ve tüm uygulanabilir teslimat ücretleri önceden. Siparişinizi gönderene kadar banka kartınızı 
veya kredi kartınızı şarj etmeyeceğiz.
14. Tüketicilere karşı sorumluluğumuz
1. Bu Madde 14 yalnızca bir tüketici iseniz geçerlidir.
2. Bu Şartlara uymuyorsak, bu Şartların veya ihmalkarlığımızın ihlalinin öngörülebilir bir sonucu olan acı çektiğiniz 
kayıp veya hasardan sorumluyuz, ancak öngörülemeyen herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değiliz. Zarar 
veya hasar, ihlalimizin bariz bir sonucu olsaydı ya da Sözleşmeye girdiğimiz sırada sizin ve bizim tarafımızdan 
düşünülürse öngörülebilir.
3. Biz sadece yerli ve özel kullanım için size ürün tedarik. Ürünü herhangi bir ticari, ticari veya yeniden satış amacıyla 
kullanmamayı kabul edersiniz ve kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybı için size hiçbir sorumluluğumuz 
yoktur.    4 . Biz herhangi bir şekilde dışlamak veya sorumluluk sınırlamak yok: 
1- İhmalkarlığımızın neden olduğu Ölüm veya kişisel yaralanma;
2- Dolandırıcılık VEYA hileli yanlış beyan;
3- 1979 (başlık ve sessiz bulundurma) mal satışı bölüm 12 tarafından ima terimlerin herhangi bir ihlali);
4- Mal satışı yasası 1979 (açıklama, tatmin edici kalite, amaç ve örnekler için uygunluk) bölüm 13 ila 15 tarafından 
ima edilen terimlerin herhangi bir ihlali);
5- Tüketici Koruma Yasası 1987 kapsamında arızalı ürünler; veya
6- Yasayla sınırlı veya hariç tutulamayan herhangi bir hareket, ihmal veya sorumluluk.
15. İşletmelere karşı sorumluluğumuz
1. Bu Madde 15 sadece bir iş iseniz geçerlidir.
2. Biz sadece işletmeniz tarafından İç Kullanım İçin ürünler tedarik, ve herhangi bir satış amaçlı ürünleri kullanmak 
için değil kabul edersiniz. 3. Bu koşullardaki hiçbir şey, sorumluluğumuzu sınırlamaz veya hariç tutmaz:
1. ihmalimizden kaynaklanan Ölüm veya kişisel yaralanma;
2. dolandırıcılık VEYA hileli yanlış beyan;
3. malların satışı Bölüm 12 tarafından ima terimlerin ihlali Yasası 1979 (başlık ve sessiz bulundurma);
4. Tüketici Koruma Yasası 1987 kapsamında arızalı ürünler; veya
5. yasayla sınırlı veya hariç tutulamayan herhangi bir hareket, ihmal veya sorumluluk..
4. 3. maddeye tabi olarak, sözleşme, haksız �il (ihmal dahil), yasal görev ihlali veya başka türlü olsun, hiçbir koşulda 
size karşı sorumlu olmayacağız:
1- Kar, satış, iş veya gelir kaybı;
2- Kayıp veya veri, bilgi veya yazılım bozulması;
3- İş fırsatı kayıpları;
4- Beklenen tasarruf kayıpları;
5- İyi niyet kayıpları;
6- Herhangi bir dolaylı veya dolaylı kayıp.
7- Herhangi bir kişi tarafından size karşı herhangi bir iddia ve bu tür kayıplardan veya iddialardan yalnızca sorumlu 
olacaksınız.
5. Madde 15.3 ve madde 15.4'e tabi olarak, sözleşmeyle ilgili olarak veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan diğer 
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