
Foldcity Üniteleri Genel Kurallar 

• Fold City kapsamına ortak alan statüsündeki fitness, açık – kapalı havuz alanları dahil 

olmayıp, sadece rezervasyon usulü ile kullanılan alanlar sürece dahildir. 

• Kullanımdan en az 45 dakika önce rezervasyon yaptırılmalıdır. 

• Foldhome üniteleri, rezervasyon saatinde aktif hale gelmektedir. 

• Foldhome ünitelerinin kullanımı için rezervasyon bilgisinin, onaylanmış olarak site 

yönetimine gelmiş olması gereklidir. Güvenlik sebebiyle kişinin malik olduğu site 

giriş kartını, kullanım yapacağı site yönetimine ve/veya güvenliğine ibrazı zorunludur. 

• Rezervasyonunuzun sona ermesinin ardından, sistem otomatik olarak kapanmaktadır. 

Bu sebeple rezervasyon sırasında belirtilen kullanım şartlarına uyulması gereklidir. 

• Rezervasyon sistemi üzerinden ünitenin uygunluk durumunu kontrol ederek, en az 45 

dakika öncesinden rezervasyon süresi uzatılabilir. 

• Foldhome ünitelerinde belirtilen ücretler seans veya saat ücretleridir. Üniteye göre 

değişiklik göstermektedir. 

• Belirtilen süreler içinde iptali gerçekleştirilmeyen rezervasyonlar için kullanım 

ücretinin %50’si tahsil edilecektir. ( Sistemsel sorunlar hariç ) 

• Sistem öde-kullan mantığı ile çalışmakta olup ödemenin yapılmasının ardından 

foldhome kullanımı resmiyet kazanacaktır. 

• RFID kartın kaybolması durumunda site yönetimine bilgi verilip, kaybolan kart iptal 

edilmeli ve yeni kart temin edilmelidir. Yeni kart ücretlidir. 

• Güvenlik kuralları gereği site giriş kartı olmayan, foldhome kullanımına kartı ile 

gelmeyen maliklerin foldhome kullanımı mümkün değildir. Malik ya da kiracıların 

yakınları yanlarında malik ( bağımsız bölüm sahibi) olmadan foldhome alanlarını 

kullanamazlar. 

• Foldhome ünitelerine evcil hayvanlarla girmek yasaktır. 

• Foldhome ünitelerinde sigara içilmesi yasaktır. Duman dedektörleri sigara dumanına 

karşı duyarlıdır. 

• Foldhome üniteleri ticari amaçla kiralanamaz. 

• Bir üniteye rezervasyon yapan daire sahibi aynı saatler içinde başka bir ünitenin 

kullanımı için aynı RFID kartı kullanamaz. 

• Acil durumlarda Foldhome ünitelerinde yer alan acil durum butonunu kullanılmalıdır 

veya 0850 969 70 61 telefon numarasından ulaşılabilir. 

• 15 yaş altındaki çocuklar, ebeveynlerinin izniyle Foldhome ünitelerini kullanabilir. 

• Foldhome üniteleri için belirlenen kullanım limitleri site Yönetimi ve Nef’in 

tasarruflarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Öncelik hakkı o projedeki mevcut 

konut ve / veya ofis nitelikli bağımsız bölüm sakinlerine aittir. 

• Foldhome kullanımı talebinde olan malik yada kiracılar aşağıda belirtilen KVKK 

hükümlerini ve foldhome kullanım muvaffakatnamesini kabul etmiş sayılır. 

• Kullanılan ünitede oluşan herhangi bir kayıp/zarar varsa, bunlar kullanıcıdan rücu 

edilecektir. 

• Aidat ve tüketim borcu, Site Yönetiminin belirlediği alt sınırın üzerinde olmaması 

gereklidir. 

 


