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DRAGINO HP0D Outdoor LoRaWAN Full Hotspot Gateway Satış özel şartları; 

1) Robotistan ve sahibi olduğu tüm satış portalları üzerinden yapılacak olan her bir satış 
organizasyonunda üyelerimiz maksimum 3 adet “HP0D Outdoor LoRaWAN Full 
Hotspot” cihaz alabilecektir. 

2) Sadece kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.  
3) Satışlar sadece yurtiçine yapılacaktır. 
4) Fiyat 685 USD + KDV ‘nin, fatura tarihindeki merkez bankası satış kuru baz alınarak 

dolar kuru üzerinden TL’ye çevriminden faturalanacaktır.  
5) Ürünler Nisan 2022’nin 3 veya 4. Haftası sevk edilmeye başlanacaktır. 
6) Kargo ücreti alınmayacaktır ve gönderiler sadece anlaşmalı kargo firması (Yurtiçi 

Kargo) ile sağlanacaktır. 
7) Online’a açılacak ürünler için hiçbir şekilde, ön sipariş, rezerve, isim yazdırma, vb bir 

satış organizasyonumuz olmayacaktır.  
8) HP0D Outdoor LoRaWAN Full Hotspot cihazının satışı robotistan.com web sitemiz 

üzerinden halihazırda yapılmaktadır.  
9) HP0D Outdoor LoRaWAN Full Hotspot cihazların garantisi tanımı “üretici garantisi” 

olup, süresi 1 yıldır. 
10) Bahsi geçen cihazlar LoRa haberleşme protokolü ile çalışan gatewaylerdir. Ana 

kullanım amacı LoRa teknolojisini kullanan çevrebirimlerinden verileri toplayıp bulut 
ortamına aktarmaktır. Ana kullanım amacı dışındaki tüm kullanımlardan Robotistan 
Elektronik sorumlu tutulamaz. 

11) HP0D Outdoor LoRaWAN Full Hotspot cihazlar, kullanıcı taleplerine özel üretim 
yaptırılıp tedarik edilen/edilecek ürünler olup, iş bu ürünlerin müşteri tarafından hiçbir 
suretle siparişinin iptali ve/veya teslimat sonrası iadesi söz konusu değildir. 

12) Online olarak satışı gerçekleşen HP0D Outdoor LoRaWAN Full Hotspot cihazları, 
mesafeli satış sözleşmesi haricinde EK-1 Protokolüne tabi olup, sipariş oluşturan tüm 
kullanıcılarımız EK-1 Protokolündeki hükümleri peşinen kabul etmiş olur. 
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EK-1 Protokol 

Protokole Konu Olan Ürünler: DRAGINO HP0D Outdoor LoRaWAN Full Hotspot 
Gateway Ürünleri 

Belirtilen Şartlar: 
 
1. Bahsi geçen ürünler LoRa haberleşme protokolü ile çalışan gatewaylerdir. Ana kullanım 
amacı LoRa teknolojisini kullanan çevrebirimlerinden verileri toplayıp bulut ortamına 
aktarmaktır. Ana kullanım amacı dışındaki tüm kullanımlardan Robotistan Elektronik 
sorumlu tutulamaz. 
 
2. Ürünler, kullanıcıların Robotistan’a özel talepleri neticesinde Robotistan tarafından üretici 
firmaya sipariş açılmak suretiyle Robotistan tarafından tedariği sağlanacaktır. Bu sebeple 
siparişe özel tedarik edilen/edilecek iş bu ürünlerin müşteri tarafından hiçbir suretle 
siparişinin iptali ve/veya teslimat sonrası iadesi söz konusu değildir. 
 
3. Ürünlerin garantisini Dragino Technology Co., LTD. sağlamaktadır. Dragino’ nun web 
sitesinde yayınlamış olduğu teknik dokümantasyonlar dışındaki ürün kullanımlarından 
doğacak maddi ve manevi tüm zararlardan Alıcı sorumludur. 
 
4. İş bu ürünün müşteri tarafından sipariş edilip satın alınması, satıcı Robotistan’nın mevzuat 
uyarınca satıcı sıfatıyla üründen kaynaklanan sorumluluklarından beri kılındığı anlamını taşır. 
Ürün sebebiyle sorumluluğun üretici Dragino firmasına ait olduğu konusunda müşteri ve 
Robotistan mutabıktır. 
 
5. Üreticiden kaynaklı teslim zamanı gecikmelerinden Robotistan sorumlu olmayacağı gibi, 
alıcının yazılı talebi olması halinde siparişte ödenen TL/USD bedelin, herhangi bir gecikme 
faizi, vs ilave edilmeksizin sipariş edene iade edileceğini sipariş eden/müşteri kabul eder. 
 
6. Bahsi geçen ürünler 868 MHz frekansında çalıştığından sadece Avrupa Ülkelerinde 
kullanılabilirler. 
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8. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri 
dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile 
yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da 
bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, 
savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve 
iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında 
gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin 
devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir 
sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam 
ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. 
 
9. HP0D Outdoor LoRaWAN Full Hotspot gateway ürünlerinden sipariş geçen her bir 
kullanıcı, bu ürünleri kişisel kullanımları için satın aldığını ve hiç bir kişi ya da kuruma 
satmayacağını beyan etmiş olduğu gibi, Robotistan’nın cihazların siparişindeki kullanıcı 
haricindeki kişi ya da kurumlara satılmasını engellemek için alacağı tüm aksiyonları (sipariş 
iptal etme, üyelik kaydının silinmesi, siparişi kabul etmeme, fatura reddi, sevkiyat iptali ve 
diğer hukuki aksiyonlar) peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 
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