Lu tfen Okuyunuz:
SO ZLEİME MUTLAKA IKI (2) NU SHA OLARAK DOLDURULUP GO NDERILMELIDIR.
Ayrşca
-

ağagşdaki belgeler so zleğme ile birlikte mutlaka go nderilmelidir.
Vergi Levhasş
Ticaret Sicil Gazetesi
Imza sirkuleri (so zleğmedeki imza ile aynş olmalşdşr)
Faaliyet Belgesi veya maliye tarafşndan verilen Yoklama Fiği (ğahşs firmalarş iÇin)
Firma Sahibi Huviyet Fotokopisi (o nlu-arkalş)

Not: İahşs firmalarşnda sadece vergi levhasşnda adş geÇen kiğinin kredi kartş geÇerlidir.
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www.e-vitrin.biz U run Portalş E-BAYI U YELIK SO ZLEİMESI

1. MADDE 1- SO ZLEİMENIN TARAFLARI
Iü bu sozleü me;
Ofmat Teknoloji Bilgisayar Hizmetleri Ltd. öti. (Bundan boyle k‘saca ’
E-VITRIN… olarak an‘lacakt‘r)
ile
ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç (Bundan boyle k‘saca ’
E-BAYI…
olarak an‘lacakt‘r).
aras‘nda yap‘lm‘ü olup, taraflar‘n Ticaret Siciline kay‘tl‘ağ ‘k adresleri aü ag ‘da oldug u gibidir.
E-VITRIN
Meü rutiyet Caddesi, Hatay Sokak,
No:23/9-10, K‘z‘lay - ANKARA
Tel: +90 312 418 8400
Faks: +90 312 418 1711

E-BAYI
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

2. MADDE 2- SO ZLEİMENIN KONUSU
Iü bu sozleü me E-VITRI N…nin internet u zerinden bayilerine online olarak u ru n sat‘ü ‘ yapt‘g ‘ www.evitrin.biz adresine u yelik sistemi ve bu u yelik sisteminin sag lad‘g ‘ elektronik ortamda al‘ü -veriü ,
u ru n fiyatlar‘yla ilgili bilgiler, elektronik posta, elektronik ortamda finansal iü lemler iğ in odeme
arağ lar‘ ve ilgili odeme koü ullar‘ ile gizlilik, ğ al‘ü ma yontemi, mu cbir sebepler, sozleü menin devri,
feshi ve uyuü mazl‘klar‘n ğ ozu mu ile ilgili kurallar ve E-VITRIN ile E-BAYI …nin karü ‘l‘kl‘
yu ku mlu lu klerini belirler.

3. MADDE 3- U YELIK SISTEMI
3.1. Bayi Kodu
Sozleü menin yu ru rlu g e girmesiyle E-VITRIN taraf‘ndan belirlenecektir. Ayn‘ bayi kodu iki farkl‘
bayiye verilemeyeceg i gibi ayn‘ü ekilde bir bayiye de birden fazla kod verilemez.
3.2. Yo netici KullanŞ
cŞAdŞ
Sozleü menin yu ru rlu g e girmesiyle birlikte E-VITRIN taraf‘ndan belirlenecektir. E-BAYI …nin ilk
kullan‘m esnas‘nda bu ad‘ deg iü tirme yu ku mlu lu g u vard‘r. E-Bayi istedig i takdirde deg iü ik yetkilere
sahip kullan‘c‘ adlar‘ belirleyebilir ve bunlar‘n ü irketi iğ inde yetki vermek istedig i kiü ilerce
kullan‘lmas‘n‘, www.e-vitrin.biz adresinde belirli iü lemlerin bu kiü ilerce yap‘lmas‘n‘ sag layabilir. Bu
kiü ilerin yapacaklar‘iü lemlerden dog abilecek tu m sorumluluk E-BAYI …nin kendisine aittir.
3.3. İifre
Ilk kullan‘mda geğ ici ü ifre E-VITRIN taraf‘ndan belirlenir. E-BAYI bu ü ifreyi ilk kullan‘mda mutlaka
deg iü tirme yu ku mlu lu g u alt‘ndad‘r. öifrenin deg iü tirilmesi ve korunmas‘ tamamen E-BAYI… nin
sorumlulug unda olup E-VITRIN ü ifre kullan‘m‘yla ilgili dog abilecek problemlerden sorumlu
olmayacakt‘r.
3.4. KullanŞ
m
E-BAYI …nin www.e-vitrin.biz u yelig i gerektiren servislere bag lanabilmesi iğ in bayi kodu, kullan‘c‘ad‘
ve ü ifresini girmesi gerekmektedir. E-VITRIN kendi takdirine bag l‘ olarak onceden bildirmeksizin EBAYI …ye bu hizmeti vermekten sak‘nabilir.

4. MADDE 4- TARAFLARIN YU KU MLU LU KLERI
4.1. E-VI
TRI
NÜNI
N YU KU MLU LU KLERI
1.
2.
3.

E-VITRIN www.e-vitrin.biz …un su rekli ve gu venli ğ al‘ü mas‘n‘sag lamak amac‘yla gerekli olan
teknik altyap‘y‘kurarak ğ al‘ü mas‘n‘sag lar.
E-VITRIN www.e-vitrin.biz ’
dan verilen sipariü lerin mevcut stok ve lojistik imkanlar‘na gore
h‘zl‘bir ü ekilde E-Bayi …ye teslimini gerğ ekleü tirmekle yu ku mlu du r.
E-VITRIN sipariü lerin teslimi konusunda sipariü tarihini goz onu ne alarak bayilere teslimi
gerğ ekleü tirecektir. Uru n teslimleri ile ilgili olarak -E-VITRIN…nin bilgisi dahilinde olsun ya da
olmas‘n- oluü abilecek deg iü ikliklerden dog acak aksamalardan E-VITRIN sorumlu tutulamaz.
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4.

Bu sozleü me dahilinde kullan‘lacak kredi kartlar‘ ile ilgili her tu rlu bilgi E-VITRIN…nin
gu venlig inde olup, E-VITRIN bu bilgileri her ne maksatla olursa olsun u ğ u ncu kiü ilerle
paylaü amaz.

4.2. E-BAYI
ÜNI
N YU KU MLU LU KLERI
1.

E-Bayi kendisi taraf‘ndan doldurulacak kay‘t formunun ve vereceg i her tu rlu bilginin dog ru
oldug unu, bu bilgilerin hatal‘veya noksan olmas‘ndan dolay‘ dog abilecek her tu rlu zarar ve
ziyandan dolay‘ sorumlu olacag ‘n‘ ve soz konusu durumlarda e-bayilik u yelig inin E-VITRIN
taraf‘ndan tek tarafl‘olarak derhal sona erdirileceg ini,
2. Kendisine verilen ü ifreyi www.e-vitrin.biz ’
u ilk kullanmaya baü lad‘g ‘ andan itibaren derhal
deg iü tireceg ini, eriü im ile ilgili ü ifre kod ve gu venlig inden tamamen kendisinin sorumlu
oldug unu, bu ü ifre ve kodlar kullan‘larak yap‘lacak bu tu n iü lemlerin E-Bayi taraf‘ndan
yap‘lm‘ü say‘lacag ‘n‘, bu kod ve ü ifreyi kullanacak kiü ilerin E-Bayi taraf‘ndan yetkilendirilmiü
say‘lacag ‘n‘,
3. Verilen sipariü lerde E-VITRIN…nin belirleyeceg i kredi limitleri dahilinde ve sat‘ü ü artlar‘na
uygun olarak iü lem yapabileceg ini, kredi limiti yetersiz veya hiğ yok ise odemeyi kredi kart‘
ile yada mal tesliminde nakit olarak yapmak zorunda oldu g unu, kredi kart‘ geğ erlilig i
onaylanmadan sipariü giremeyeceg ini, bu iü lemlerden dolay‘ E-VITRIN…nin dog abilecek
bu tu n zararlar‘n‘tazmin edeceg ini,
4. Sisteme tan‘mlad‘g ‘ ’
Yonetici Kullan‘c‘… veya kendi tan‘mlad‘g ‘ ’
Kullan‘c‘ Ad‘… ile yapacag ‘
tu m iü lemlerden bizzat kendisin kay‘ts‘z ü arts‘z sorumlu olacag ‘n‘,
5. E-Bayi …nin u yelik bilgilerinin yetkisiz kiü ilerce og renilmesinden dolay‘ ortaya ğ ‘kabilecek
zararlardan dolay‘E-VITRIN…nin sorumlu olmayacag ‘n‘,
6. Servis kullan‘m‘ esnas‘nda e-bayi…den kaynaklanan bir sebeple kaybolacak ve/veya eksik
al‘nacak, yanl‘ü adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden E-VITRIN…in sorumlu olmayacag ‘n‘,
7. www.e-vitrin.biz ’
da sunulan hizmetlere E-VITRIN taraf‘ndan belirlenen ü artlar d‘ü ‘nda
yetkisiz bir ü ekilde girmemeyi ve yaz‘l‘m‘ hiğ bir surette deg iü tirmemeyi, bu kurallara
uyulmamas‘halinde, E-VITRIN…nin ug rayabileceg i her tu rlu zarar‘tazmin etmeyi,
8. Dig er kullan‘c‘lar‘ rahats‘z ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka ayk‘r‘, kanun d‘ü ‘, kiü i veya
kurumlar‘n isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile baü kalar‘na ait bilgileri kay‘t
etmemeyi, yay‘mlamamay‘, dag ‘tmamay‘,
9. E-VITRIN…in izni olmadan bu servislerde dog rudan yada dolayl‘ olarak hiğ bir surette reklam
yapmamay‘, herhangi bir mal veya hizmet satmamay‘, bu amaca yonelik tekliflerde
bulunmamay‘,
10. Tu rkiye Cumhuriyeti Anayasas‘, uluslararas‘anlaü malar ve kanunlara gore suğ teü kil edecek
mesaj ve dosyalar gondermeyeceg ini, 8, 9 ve 10. maddelerin ihlali halinde sozleü menin
derhal ve tek tarafl‘olarak E-VITRI Ntaraf‘ndan feshedileceg ini ve u yelig inin iptal edileceg ini
Kabul ve Taahhu t eder.

5. MADDE 5- YETKILER
Bu sozleü me kapsam‘nda E-VITRIN aü ag ‘daki yetkilere kay‘ts‘z ve ü arts‘z sahiptir.
a. E-VITRIN www.e-vitrin.biz sitesinin ğ al‘ü mas‘n‘ onceden haber verme yu ku mlu lu g u
olmaks‘z‘n geğ ici bir su reyle s‘n‘rl‘ olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geğ ici bir
su re iğ in veya tamamen durmas‘ndan dolay‘ E-Bayi u yelerinin veya u ğ u ncu kiü ilerin
ug rayabileceg i zararlardan E-VITRIN hiğ bir ü ekilde sorumlu olmayacakt‘r.
b. www.e-vitrin.biz u zerinden sat‘ü a sunulan u ru nlerin fiyatlar‘n‘, u ru n ozelliklerini, teslim
ü eklini ve teslim ü art‘n‘ belirlemeye ve deg iü tirmeye E-VITRIN yetkilidir. E-VITRIN yukar‘da
belirtilen deg iü iklikleri sipariü girildikten sonra da yapabilir, bu durumda E-VITRIN sipariü
iptali seğ eneg ini kullanacakt‘r. Sistem u zerinden yap‘lacak sat‘ü lar‘n tamam‘ E-VITRIN…nin
stok yap‘s‘ ile s‘n‘rl‘d‘r. E-VITRIN sipariü i ald‘ktan sonra bu sipariü in iptal edilmesi halinde
E-Bayi …nin odemiü oldug u tutar‘cari hesab‘na iade eder.
c. Bu sozleü me ve bu sozleü meye ek sozleü meler ile belirlenen kredi kart‘ kullan‘m‘ ile ilgili EVITRIN tek tarafl‘olarak herhangi bir kredi kart‘kullan‘m‘n‘iptal etme hakk‘na sahiptir.
d. E-VITRIN sistem u zerinden alm‘ü oldug u sipariü leri kendi belirleyeceg i kargo veya dig er
taü ‘ma arağ lar‘ile E-Bayiye ulaü t‘rabilir.
e. E-VITRIN mevcut kredi limitleri yeterli oldug u halde ve kredi kart‘ limiti onaylanmas‘na
rag men istedig i takdirde sebep gostermeksizin E-Bayinin al‘ü -veriü yapma hakk‘n‘ kald‘rma
yetkisine sahiptir.
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f.
g.

h.
i.
j.

k.

E-VITRIN E-Bayinin www.e-vitrin.biz dan baü ka web sitelerine geğ iü ini sag layabilir. Bu
durumda geğ iü yap‘lan web sitesinin iğ erig inden ve gu venlig inden E-VITRIN sorumlu
olmayacakt‘r.
Iü bu sozleü me E-Bayi taraf‘ndan, geğ erli imza sirku lerinde yetkili bulunan kiü ilerce
onaylan‘p E-VITRIN…ye gonderildikten sonra ’
Yonetici Kullan‘c‘ Ad‘… ve geğ ici ü ifre E-Bayi …ye
gonderilecektir. E-VITRIN bu sozleü meyi henu z imzalam‘ü veya daha onceden imzalam‘ü
olup ü ifreyi kullanmaya baü lam‘ü olan E-Bayilerin yeni bir ü ifreye sahip olmalar‘n‘ yada
ü ifrelerini kullanmalar‘n‘ hiğ bir ihtara gerek kalmaks‘z‘n tek tarafl‘ ve su rekli olarak
engelleyebilir.
E-VITRIN E-Bayilerin sisteme girmiü oldug u kiü isel bilgilerinin iğ erik sag lay‘c‘lar ve web
servisleri kullan‘c‘lar‘na gerekli iletiü im, tan‘t‘m, mal teslimi, reklam vb. ticari amağ lar iğ in
kulland‘r‘lmas‘konusunda tam yetkilidir.
E-VITRIN www.e-vitrin.biz servislerinin gu venli, hatas‘z, zaman‘nda kullan‘m‘, servis
kalitesi, dog ru ve gu venilir sonuğ lar hususlar‘nda dog abilecek aksakl‘klardan sorumlu
deg ildir bu konulardaki beklentileri taahhu t etmez
E-VITRIN u yelerinin dosyalar‘n‘n saklanmas‘ iğ in kendisinin uygun goreceg i kota tahsisi
yapabilir. Mevcut ihtiyağ lara gore bu kotalar‘ art‘rma veya eksiltme hakk‘na sahiptir.
Ortamda bulunacak dosyalar‘n saklanmas‘, silinmesi, yedeklenmesi iü leminden dolay‘ EVITRIN sorumlu deg ildir.
E-VITRIN gerekli gordu g u takdirde u yelik gerektirmeyen servisleri, u yelik gerektiren
servisler halinde donu ü tu rebileceg i gibi u yelik gerektiren servisleri de u yelik gerektirmeyen
servisler haline donu ü tu rme hakk‘na sahiptir. Ilave yeni servisler ağ abileceg i gibi, mevcut
servisleri u cretli hale getirebilir veya tamamen kullan‘mdan kald‘rabilir. E-VITRIN bu
konularda yap‘lacak deg iü iklikleri www.e-vitrin.biz adresinde duyuracakt‘r.

6. MADDE 6- KAYITLARIN GEĞERLILIGI
Iü bu sozleü meden dog abilecek ihtilaflarda her iki taraf‘n defter kay‘tlar‘ ile mikrofilm, mikrofiü ve
bilgisayar kay‘tlar‘n‘n HUMK 287. madde anlam‘nda muteber, bag lay‘c‘, kesin ve mu nhas‘r delil
teü kil edeceg ini ve bu maddenin delil sozleü mesi nitelig inde oldug unu, belirtilen kay‘tlara her tu rlu
itiraz ve bunlar‘n usulu ne uygun tutulmad‘g ‘ hususunda yemin teklif etme hakk ‘ndan peü inen
feragat ettiklerini taraflar beyan ve taahhu t eder.

7. MADDE 7- GIZLILIK
E-Bayi sozleü me su resince ve sozleü menin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki y ‘ll‘k
su re iğ erisinde www.e-vitrin.biz sistemi ile ilgili hiğ bir bilgiyi, ü ifre ve kodlar‘n‘ u ğ u ncu kiü i ve
kuruluü lara vermeyeceg ini taahhu t eder.
E-VITRIN…nin E-Bayi …nin bu bilgileri u ğ u ncu kiü ilere veya kuruluü lara verildig ini tespit etmesi
halinde, u yelik sozleü mesinin derhal iptal edileceg i ve bu durumda E-Bayi ’
nin E-VITRIN…nin
ug rayabileceg i her tu rlu zarar‘tazmin edeceg i hususlar‘nda taraflar mutab‘kt‘r.

8. MADDE 8- U RU N TESLIMATI
E-VITRIN sistem u zerinden alm‘ü oldug u sipariü leri, giriü s‘ralamas‘na uyarak, mevcut stok yap‘s‘na
gore kendi belirleyeceg i dag ‘t‘m yontemini kullanarak E-Bayiye teslim eder. E-VITRIN teslimat‘
kendi arağ lar‘ile yapabileceg i gibi, belirleyeceg i bir kargo ü irketi ile veya taü eron bir nakliyeci firma
ile yapma hakk‘na sahiptir. Uru n teslimat‘ E-Bayinin seğ eneg ine gore baü ka bir kargo ü irketi veya
E-VITRIN…in anlaü mal‘ olmad‘g ‘ bir kargo ü irketi ile yap‘ld‘g ‘ takdirde taü ‘ma koü ullar‘ E-VITRIN
taraf‘ndan belirlenmedig i iğ in bu teslimatlarla ilgili dog abilecek zararlardan E-VITRIN sorumlu
olmayacakt‘r.
Taü ‘ma u cretlerinin E-VITRIN yada E-Bayi taraf‘ndan odenmesi konusunda E-VITRIN Tek tarafl‘
olarak istedig i zaman deg iü iklik yapma hakk‘na sahiptir. Taü ‘ma u cretinin E-VITRIN taraf‘ndan
odenmesi halinde, birinci defada E-Bayi yerinde bulunamay‘p teslim gerğ ekleü mez ise bu sipariü le
ilgili olarak bu aü amadan sonraki taü ‘ma u cretlerinin tamam‘ E-Bayi taraf‘ndan odenir. E-Bayi …nin
mal‘ teslim almak istememesi veya yerinde bulunamamas‘ halinde taü ‘ma u creti E-Bayi …nin cari
hesab‘na borğ kay‘t edilecek, sipariü in kredi kart‘ ile yap‘lmas‘ halinde, bu tutar kredi kart‘ndan
tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariü iptal edilmiü say‘lacak ve E-VITRIN…in bu sipariü ten dolay‘
ug ram‘ü oldug u zararlar E-Bayi taraf‘ndan tazmin edilecektir.
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9. MADDE 9- VERGILENDIRME
E-VITRIN…nin www.e-vitrin.biz u zerinden yapm‘ü oldug u tu m iü lemler Tu rkiye…de mevcut vergi
kanunlar‘na gore vergilendirilir. Yat‘r‘m Teü vik Belgesi kapsam‘nda ve ihracata dayal‘ sat‘ü lar bu
sistem u zerinden yap‘lmayacakt‘r. Vergi kanunlar‘nda ileride yap‘labilecek tu m deg iü iklikler
kendilig inden bu sozleü me kapsam‘nda hu ku m ifade edecektir. Vergi kanunlar‘uyar‘nca E-Bayi …nin
kay‘t du zeni ile ilgili tu m sorumluluklar‘kendilerine ait olacakt‘r.

10.MADDE 10- UYGULANACAK HU KU MLER
Bu sozleü me ile ilgili olarak ğ ‘kabilecek bu tu n ihtilaflarda oncelikle bu sozleü me hu ku mleri, bu
sozleü mede hu ku m bulunmad‘g ‘ takdirde ise Tu rk Kanunlar‘ (Borğ lar Kanunu, Tu rk Ticaret Kanunu
ve sair kanunlar) uygulanacakt‘r.

11.MADDE 11- YETKI
Iü bu sozleü meden dog acak bu tu n ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkilidir.

12.MADDE 12- YU RU RLU K
www.e-vitrin.biz E-Bayi u yelik sozleü mesi, Ek-1…de bulunan Kredi Kart‘ ile odeme formu E-Bayi
taraf‘ndan eksiksiz doldurulup, sozleü me karü ‘l‘kl‘ imzaland‘ktan sonra taraflar aras‘nda su rekli
olarak yu ru rlu g e girer.

13.MADDE 13- SO ZLEİMENIN FESHI
Iü bu sozleü me E-VITRIN veya E-Bayi …nin diledig i zamanda karü ‘ tarafa yaz‘l‘ bildirimi ile sona
erdirilebilir.

14.GEĞICI MADDE 1- KREDI KARTI KULLANIMI
E-Bayi …nin sipariü ini kredi kart‘ kullanarak vermesi durumunda, E-Bayi oncelikle ü irkete ait kredi
kart‘ kullanabilecektir. öirkete ait bir kredi kart‘n‘n mevcut olmamas‘ durumunda ü irketi temsil ve
ilzama yetkili olan kimselerden birinin ü ahsi kredi kart‘ da kullan‘labilecektir. Ancak bu son
durumda E-VITRIN u ru n teslimini bu sozleü mede imzas‘ bulunan E-Bayi …ye yapacak, bu
iü lemlerden dolay‘ ğ ‘kabilecek bu tu n sorunlardan dolay‘ E-Bayi sorumlu olacak ve E-VITRIN…nin
hiğ bir sorumlulug u olmayacakt‘r. Bu sozleü menin 1 no …lu eki olan kredi kart‘ile odeme formu, kart
hamilleri ve E-Bayi taraf‘ndan eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi Kart
hamillerinin deg iü mesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-1 Kredi Kart‘ ile O deme Formu EVITRIN…ye ulaü t‘g ‘tarihten itibaren iü lem yap‘labilecektir.
Iü bu sozleü me 13 (on u ğ ) ve 1 (bir) geğ ici maddeden ibaret olup, iki nu sha olarak tanzim edilmiü ,
aü ag ‘da yaz‘l‘ ekleri ile birlikte taraflarca okunarak ..ç ./...ç /ç ....... tarihinde karü ‘l‘kl‘ imza alt‘na
al‘nm‘ü t‘r.
öIRKET U NVANI
Yetkili Ad‘ve Soyad‘
Kaü e-Imza
NOT : SO ZLEöME IKI NUSHA OLARAK DOLDURULUP GO NDERILECEKTIR.
Bu sozleü me 4 sayfa ve 2 ek…ten oluü maktad‘r.
Istenilen Belgeler :
1. E-Bayi imza sirku leri, ü irketin imza sirku lerini baü vuru ile birlikte gonderiniz.
2. öirket ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
3. Ek-1 Kredi Kart‘ile O deme Formu
4. Ek-2 www.e-vitrin.biz E-Bayi baü vuru formu
5. Vergi Levhas‘gonderilecektir.
O nemli : Tu m sayfalar ve formlar imzalanmal‘d‘r. Sozleü me imza sirku leri olan yetkili kiü i veya
kiü iler taraf‘ndan imzalanmal‘d‘r, aksi takdirde sozleü me iü leme konulmayacakt‘r.
TARIH, KAöE, IMZA
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15.EK-1
OFMAT TEKNOLOJI VE BILG.HIZM.LTD.öTI
Meü rutiyet Caddesi Hatay sokak 23/9-10
K‘z‘lay/Ankara
Tel: (0312) 418 8400
Faks: (0312) 418 1711
www.ofmat.com.tr
Kredi Kartş ile O deme Formu

E-Bayi Firma Ismi

:

Kredi Kart‘Sahibinin

:

Ad‘ Soyad‘

:

Baba Ad‘

:

Ev Telefonu

:

Ev Adresi

:

Cep Telefonu

:

Iü Telefonu

:

Iü Adresi

:

E-Mail

:

Kredi Kart Numaras‘

:

Hangi Bankan‘n Kredi Kart‘

:

Kredi Kart‘Son Kullanma Tarihi

:

Kredi Kart Tu ru

:

e-Vitrin.biz internet sat‘ü sitesi kanal‘yla sat‘ü a sunulan u ru nleri almak iğ in kredi kart‘ odemesi
yapmak istedig im takdirde almak istedig im u ru nlerin tutar‘n‘ o gu n e-Vitrin.biz'de duyurulan Kredi
Kart‘ iğ in belirlenen kur u zerinden hesaplanarak TL karü ‘l‘g ‘n‘n kredi kart‘ hesab‘ma borğ
kaydedilmesini ve ayr‘ca internet u zerinden yapmak istedig im sat‘n almalarda belirtilen kredi
kart‘m‘n bankaca belirtilmiü olan sanal kredi kart‘ limitimin yeterli olmad‘g ‘ durumlarda belirtilen
kredi kart‘ndan godereceg im faks talimat‘na istinaden mail order yolu ile de kredi kart ‘ tahsilat‘n‘n
yap‘larak hesab‘ma borğ kaydedilmesini bu tutar‘n OFMAT TEKNOLOJI VE BILG.HIZM.LTD.öTI'nin
ilgili hesaplar‘na yine OFMAT TEKNOLOJI VE BILG.HIZM.LTD.öTI Taraf‘ndan belirlenecek banka
kanal‘yla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.
Tarih Imza, Kaü e

Not : Kredi kart‘formunu doldurucak ü ah‘slar ü irket sahibi, ortag ‘olmal‘d‘r.
E-VITRIN E-Bayi u yelik sozleü mesi ekidir.

TARIH, KAöE, IMZA

E-VITRIN E-BAYI Sozleü mesi
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16.EK

2
E-VITRIN E-Bayi Bağvuru Formu

Firma Bilgileri
Ticari Unvan

:

Telefon

:(

)

Faks

:(

)

Cep Telefonu

:(

)

Fatura Adresi

:

öehir

:

Semt

:

Posta Kodu

:

Vergi Dairesi

:

Vergi No

:

Bağvuru Yapan Yetkili Kiği Bilgileri
Ad‘Soyad‘

:

Unvan‘

:

E-Mail

:

Cep Telefonu

:

Tarih

:

Kaü e / Imza

:

E-VITRIN E-Bayi u yelik sozleü mesi ekidir.

TARIH, KAöE, IMZA

E-VITRIN E-BAYI Sozleü mesi
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