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İMZA YETKİLİLERİ
ADI SOYADI
1. …………………………………………………

YETKİSİ
DERECESİ
………………………………… …………………

TARİH
……………………………………

2. …………………………………………………

………………………………… …………………

……………………………………

3. …………………………………………………

………………………………… …………………

……………………………………

4. …………………………………………………

………………………………… …………………

……………………………………
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…………………………………………………………
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…………………………………………………………

………………………………

5. ………………………………………………
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Formu Dolduran
Adı Soyadı
: …………………………………………………………
Ünvanı Tarih
:
…………………………………………………………

: ……… / ……… / ………......

Bu form ile birlikte verilmesi gereken evraklar
12-

Ticari Sicil Gazetesi (Kuruluş ve En Son İmza Yetkisini Gösteren Gazete)
İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi.

3-

Vergi Levhası Fotokopisi.

4-

Firma Yetkilisinin (İmza Yetkisi Olan) Arkalı Önlü Nüfus Cüzdan fotokopisi.

5-

Faaliyet Belgesi

REİS ELEKTRONİK A.Ş.

Tel: (0212) 659 6320-21 Faks: (0212) 659 6322

REİS ELEKTRONİK A.Ş.

MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bir tarafta İstoç Toptancılar Çarşısı 15. Ada No:1-3-5-7 Bağcılar - İstanbul adresinde mukim REİS ELEKTRONİK
A.Ş. (Bundan sonra “REİS ELEKTRONİK” olarak anılacaktır.) Diğer
tarafta …………………………………………………………………………………………….…………………………
…………… …………. adresinde mukim
………………………………………………………………………………………..……………

(Bundan böyle bayi

“MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.)

2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşmenin konusu REİS ELEKTRONİK ’in MÜŞTERİ ile arasındaki her türlü ticari ilişkiyi düzenlemek
amacıyla tanzim edilmiş, imza altına alınmıştır.
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İnternet ortamında www.reispazarlama.com adresine üyelik sistemi ve bu üyelik sisteminin sağladığı elektronik
ortamda alış-veriş, ürün fiyatlarıyla ilgili bilgiler, elektronik posta/mesaj, ürün iade ve teknik servis işlemleri,
elektronik ortamda finansal işlemler için ödeme araçları ve ilgili ödeme koşul- ları ile gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir
sebepler, sözleşmenin devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kurallar ve tarafların karşılıklı hak ve
yükümlülüklerini belirlemektedir.

Kaşe

3 - SÖZLEŞMENİN AMACI
İş bu sözleşmenin amacı, Sözleşme konusu olan ticari ilişkinin yürütülmesinde TARAFLAR’ın karşılıklı hak ve
yükümlülüklerini düzenlemektir.

4 - SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ
İşbu sözleşme müşterinin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip
onayladığı, REİS ELEKTRONİK ’in kabul ettiği ve MÜŞTERİ’ye bildirdiği andan itibaren yürürlüğe girer ve hüküm
ve sonuçlarını bu tarih itibariyle doğurur. Ek-1 ‘de yer alan Kredi kartı onay formunun doldurulması zorunlu değildir.
Ancak Müşterilerin Kredi Kartıyla ödemede bulunabilmeleri için bu formu doldurmaları gerekmekte- dir.

5 - MÜŞTERİ ÜYELİK SİSTEMİ
5.1 Müşteri Kodu: Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle REİS ELEKTRONİK tarafından belirlenecektir. “Müşteri kodu”
özeldir ve aynı müşteri kodu iki farklı müşteriye verilemez. Aynı zamanda bir müşteriye de birden fazla müşteri
kodu verilemez. MÜŞTERİ, REİS ELEKTRONİK tarafından belirlenen bir “müşteri kodu” ile sistemde her türlü
kullanıcı işlemini yapmaya yetkili “yönetici kullanıcı adı” ve ilk kullanımdan sonra değiştirmesi gereken “geçici bir
şifreye” sahip olur.
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MÜŞTERİ Yönetici Kullanıcı Bilgileri;
Kullanıcı Adı admin:
Adı ve Soyadı

:

E-mail Adresi

:

5.2 Yönetici Kullanıcı Adı: Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle REİS ELEKTRONİK tarafından belirlenecektir.
MÜŞTERİ istemesi halinde değişik yetkilere sahip kullanıcı adı yaratabilir. Ve bunları şirketi içinde yetki vermek
istediği kimselere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. MÜŞTERİ bu kişilere verdiği yetkilerin ve
bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.

5.3 Şifre: İlk kullanımda geçici şifre REİS ELEKTRONİK tarafından belirlenir. MÜŞTERİ’nin ilk kullanımda bu şifreyi
değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi yenisinin seçimi ve korunması tamamen MÜŞTERİ’nin
sorumluluğundadır. REİS ELEKTRONİK şifre kullanımından doğacak olan sorunlardan kesinlikle sorumlu değildir.

5.4 MÜŞTERİ’nin www.reispazarlama.com üyeliği gerektiren servislere bağla- nabilmesi için müşteri kodu,
kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. Bu işlem “login” olmak şeklinde tanımlanır.

6 - MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1 MÜŞTERİ kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı ve noksan olmasından
doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisinde olduğunu ve şifrelerin MÜŞTERİ dışındaki diğer firmalara ve
şahıslara verilmesi hallerinde Müşterilik üyeliğinin REİS ELEKTRONİK tarafından tek taraflı sona erdirilebileceğini,

6.2 Kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, söz
konusu şifreyi ilk kullanımda derhal değiştireceğini, kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin
MÜŞTERİ adına yapıldığını ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin MÜŞTERİ tarafından yetkilendirilmiş
sayılacağını,

6.3 Sistem üzerindeki satın alma işlemini REİS ELEKTRONİK ’in belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış
esaslarına uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli kredi kartı aracılığıyla veya nakit olarak yapmak zorunda
olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sistemden alışveriş yapamayacağını ve bu işlemlerden dolayı REİS
ELEKTRONİK aleyhine doğabilecek olan maddi-manevi tüm zararlarının sorumluluğunu üstleneceğini,

6.4 Söz konusu servisleri kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade ve B2B ortamına eklediği
dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve REİS ELEKTRİK ’in
hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
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6.5 Servis kullanımı sırasında MÜŞTERİ’den kaynaklanan bir sebeple kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış
adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan REİS ELEKTRONİK ’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını,

6.6 www.reispazarlama.com sunulmuş olan hizmetlere REİS ELEKTRONİK tarafından belirlenen şekil dışında
ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, yazılıma müdahale edilmiş olduğu şeklini
kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda REİS ELEKTRONİK ’in aleyhine doğabilecek olan
maddi-manevi tüm zararlarının sorumluluğunu üstleneceğini,

6.7 Üye verilerinin yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü münhasıran yetkili
olduğunu, REİS ELEKTRONİK ’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını,

6.8 Tehdit edici, ırkçı, ahlak dışı, yasalara ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
6.9 Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak kuralları ve yasalara uygun olmasını,
6.10 Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
6.11 Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
6.12 Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgileri
yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

6.13 REİS ELEKTRONİK ’in yazılı izni bulunmadan bu servislerde reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da
hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket yarışma ya da zincir mektup
faaliyetlerinde bulunmamayı,

6.14 Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

6.15 Servisleri kullanılarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcı rızası
dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer sorumluluğun tamamı ile
kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı REİS ELEKTRONİK ’in
hiçbir şekilde sorumlu olmadığını,

6.16 REİS ELEKTRONİK ’in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
6.17 Kurallara aykırı davrandığı taktirde REİS ELEKTRONİK ’in hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli
müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

6.18 REİS ELEKTRONİK ’in kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
6.19 Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, yazılım virüsü, (v.b) gibi
postaları dağıtmamayı,

6.20 Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötüye kullanmamayı,
6.21 “Yönetici kullanıcı” veya “kendi tanımladığı” kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi- nin
sorumlu olduğunu,
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6.22 Mal teslimi sırasında istenildiği taktirde geçerli bir kimlik kartı gösterme, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere (teslim fişi/ sevk irsaliyesi /faturada teslim alan bölümü) imza atmak ve şirket
kaşesi basmak zorunda olduklarını, imza atamadıkları ve şirket kaşesini basmadıkları taktirde ürünlerin kendilerine
teslim edilmeyebileceğini,

6.23 Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair
MÜŞTERİ’ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir “teslim alma yetki belgesi” ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslim
belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı taktirde
ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılabileceğini,

6.24 REİS ELEKTRONİK tarafından verilen servislerin, bilgilerin ve yazılımların telif hakkının REİS ELEKTRONİK
’e ait olduğunu, bunları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, bilgileri ifşa etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

7 - REİS ELEKTRONİK ’İN YÜKÜMLÜKLÜKLERİ
7.1 REİS ELEKTRONİK, B2B internet sitesinin sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en
fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar,

7.2 REİS ELEKTRONİK, B2B sitesinde yer alan birçok bilginin REİS ELEKTRONİK dışında kaynaklardan
sağlanması sebebiyle bu bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde
edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.

7.3 REİS ELEKTRONİK, B2B sitesinden verilen siparişlerde, ürünleri elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde
teslim etmek için gayret gösterir.

7.4 REİS ELEKTRONİK, sipariş verilen ürünleri sevkiyat saatlerine bağlı kalarak teslim eder. Ancak REİS
ELEKTRONİK, dışında veya bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

7.5 REİS ELEKTRONİK, sipariş verilen ürünlerin mücbir (hava, koşullari, trafik, grev, lokavt, ohal vb) sebeplerden
dolayı sevkiyatlarının gecikmesinden dolayı sorumlu tutulamaz.

8 - REİS ELEKTRONİK ’İN YETKİLERİ
Bu sözleşme kapsamında REİS ELEKTRONİK aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

8.1 REİS ELEKTRONİK herhangi bir zamanda ve önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın B2B sisteminin
çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya
tamamen durdurulmasından dolayı REİS ELEKTRONİK ’ın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

8.2 MÜŞTERİ tarafından imza sirkülerinde imza yetkilisi olan şirket sorumlusunun MÜŞTERİ üyelik sözleşmesini
imzalayıp, kaşeleyip REİS ELEKTRONİK ’e gönderilmesinden ve REİS ELEKTRONİK

tarafından

onaylandıktan sonra “Yönetici kullanıcı adı” ve “şifresi” REİS ELEKTRONİK tarafından müşteriye e-mail
ile gönderilir. REİS ELEKTRONİK sözleşmeyi imzalamış olan müşterilerinin ya da sözleşmeyi daha önce
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imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan müşterilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da
şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda bulun- maksızın tek taraflı ve süresiz olarak engelleyebilir.

8.3 REİS ELEKTRONİK, B2B servislerinin zamanında güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis
kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap
vereceğini taahhüt etmez.

8.4 REİS ELEKTRONİK, mevcut kredi kartı limitleri yeterli olduğu halde ve kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen
istediği taktirde sebep göstermeksizin MÜŞTERİ’nin alışveriş yapma hakkını durdurma yetkisine sahiptir.

8.5 REİS ELEKTRONİK, kendi ürettiği veya dışarıda satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik v.b. eserlerin
mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

8.6 REİS ELEKTRONİK ’ın B2B sitesinden yaptığı satışlar kendi stokları ile sınırlıdır. REİS ELEKTRONİK stoğu
bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, eğer sipariş edilen malın bedeli ödenmişse
REİS ELEKTRONİK bu bedeli müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin B2B sitesinde teşhir edilmiş olmasıyla
REİS ELEKTRONİK ürünlerin stoklarında mevcut olduğunu taahhüt etmiş olmaz.

8.7 REİS ELEKTRONİK, MÜŞTERİ’sinin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına
gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam v.b ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

8.8 B2B sitesinde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirle- meye
ve değiştirmeye REİS ELEKTRONİK yetkilidir. REİS ELEKTRONİK bu değişiklikleri sipariş girildikten sonrada
yapabilir, bu durumda REİS ELEKTRONİK, istenildiği taktirde siparişi iptal edebilir.

8.9 REİS ELEKTRONİK, MÜŞTERİ’nin B2B sitesinden başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde
MÜŞTERİ geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden REİS ELEKTRONİK sorumlu olmayacaktır.

8.10 REİS ELEKTRONİK, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla iş bu sözleşmenin
uygulan- masında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddeleri değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
Bu halde MÜŞTERİ’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için B2B sitesinin ana sayfasında veya herhangi bir şekilde
duyurulacak sözleşme değişiklikleri bildirecektir ve MÜŞTERİ tarafından onaylanmış sayılacaktır.

8.11 REİS ELEKTRONİK, B2B sitesinde üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir
duruma dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline

dönüştürebilir. İlave servisler açabilir, bazı servislerini tamamen değiştirebilir veya ücretli hale
dönüştürebilir.

8.12 REİS ELEKTRONİK ’in vade ve limit tanımlamadığı veya limitin yetersiz olduğu hallerde MÜŞTERİ ödemeleri
en geç teslimatta peşin olarak yapmak zorundadır. Ancak REİS ELEKTRONİK uygun
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gördüğü

MÜŞTERİ’lerine vade veya koşullarını tek taraflı olarak belirleyeceği şekilde kambiyo senediyle ödeme
imkanı tanımlayabilir. Vade tanımlanması halinde bununla ilgili hususlar faturada belirtilecektir.
Havale/EFT ile yapılan ödemelerdeki tüm banka komisyon, vergi vs. ücretleri MÜŞTERİ’ye aittir.

8.13 REİS ELEKTRONİK, kredi kartı limiti onaylanmadığı halde istediği müşterilerine alternatif ödeme koşulu
sunarak alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir. Bu hakkı bir MÜŞTERİ’ye vermiş olması diğer

MÜŞTERİ’lere de verdiği veya vereceği anlamına gelmez. Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler
ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili REİS ELEKTRONİK tek taraflı olarak herhangi bir kredi kartı

kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.

8.14 MÜŞTERİ ay sonu itibari ile cari hesap mutabakatı için ve www.reispazarlama.com yayınlanan cari hesap
ekstresini inceler ve takip eden ayın 15’ine kadar varsa itirazını ve itirazına konu alan belgeleri yazılı, eposta ya da
faks yoluyla REİS ELEKTRONİK ’e bildirir. REİS ELEKTRONİK ’e itirazda bulunul- madığı takdirde müşteri
www.reispazarlama.com bulunan cari hesap ekstresini kayıtsız şartsız kabul etmiş olacağını taahhüt ve kabul eder.

8.15 REİS ELEKTRONİK, sistem üzerinden almış olduğu siparişleri kendi belirleyeceği kargo veya diğer
taşıma araçları ile MÜŞTERİ’ye ulaştırabilir.

9 - KREDİ KARTI KULLANIMI
Müşteri’nin vermiş olduğu siparişlere ilişkin ödemelerini kredi kartı aracılığıyla yapmak istemesi durumun- da bu
sözleşmenin eki niteliğinde olan EK-1 Kredi Kartı ile Ödeme Sözleşmesi ve Ek.2 Fiziki ve Sanal POS Kullanım
Sözleşmesinde belirtilen kısımları eksiksiz olarak doldurup, işbu sözleşme ile birlikte kabul edip onaylaması
gerekmektedir.

10 - VERGİLENDİRME
REİS ELEKTRONİK ’in yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir.
Vergi Kanununda ileride yapılacak değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir.
Vergi Kanunları uyarınca MÜŞTERİ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendisine ait olacaktır.

11 – MUACCELİYET
MÜŞTERİ, sözleşme, cari hesap, fatura ve kambiyo evraklarından kaynaklanan borçlarından herhangi birini
vadesinde/son ödeme gününde ödemediği taktirde, başka bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın temerrüde
düşmüş kabul edileceğini, muaccel hale gelmemiş olsa bile tüm borçlarının bu sebeple muaccel hale geleceğini ve
tüm borçlarını nakden ve defaten ödemek zorunda kalacağını, REİS ELEKTRONİK ’in de bu şekilde muaccel hale
gelen alacaklarını MÜŞTERİ’nin teminatlarından derhal mahsup edebileceğini, teminatlarla karşılanamayan
alacaklarını ise MÜŞTERİ’den talep ve tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
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12 - VADE FARKI
MÜŞTERİ, faturalar üzerinde yer alan son ödeme tarihinin vade tarihi olduğunu, ödeme gecikmelerinde
uygulanacak vade farkı oranını da peşinen kabul ettiğini, fatura üzerindeki bu kayıtlara herhangi bir itirazda
bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

13 - ÜRÜN TESLİMİ VE SEVKIYATI
REİS ELEKTRONİK, MÜŞTERİ tarafından bu sözleşme kapsamında sipariş edilmiş bulunan ürünleri mevcut stok
yapısına göre kendi belirleyeceği dağıtım yapısını kullanarak MÜŞTERİ’ye teslim edecektir. Hangi dağıtım şeklinin
kullanılacağı REİS ELEKTRONİK ’in inisiyatifindedir. Ürün teslimatının MÜŞTERİ’nin seçeneği doğrultusunda
başka bir kargo şirketi veya REİS ELEKTRONİK ’in anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi tarafından yapılması
durumunda taşıma koşulları REİS ELEKTRONİK tarafından belirlenmediği için bu teslimatlarla ilgili doğabilecek
zararlardan REİS ELEKTRONİK sorumlu olmayacaktır. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri
sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından not bırakılır. Müşteri 3 gün içinde
aradığı taktirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığında gerçekleştirilir. Müşteri 3 gün içinde aramadığı taktirde
ürün sipariş verilmemiş kabul edilir. Ancak bu taktirde dahi kargo ücreti MÜŞTERİ’nin cari hesabına borç kaydedilir.
Kredi kartıyla yapılan siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesinin REİS
ELEKTRONİK ile anlaşmalı kargo şirketi tarafından gerçekleştirilmediği hallerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi
tarafından belirlenir. Verilen siparişlerin hangi tanımlı sevk adresine teslimat yapılacağı sipariş verilirken
seçilecektir. Tanımlı adresler MÜŞTERİ’nin yazılı olarak bildireceği REİS ELEKTRONİK tarafından cari karta
işlenecek olan adreslerdir.
Bunun yanı sıra verilen siparişler için sitemizde FARKLI ADRESE SEVK ve TEK SEFERLİK ADRESE SEVK
seçenekleri sunulmuştur. Tanımlı olan sevk adresleri dışında Tek Seferlik Adres kullanma ihtiyacı olursa MÜŞTERİ
“Tek Seferlik Adres” alanına adres girerek gönderim yapılabilir. Her iki Farklı adrese sevk seçeneğinde
gönderilecek olan firmanın adı, iletişim bilgileri, yetkilisi, vergi dairesi ve numarasının girilmesi zorunludur. Her iki
şekilde de gönderilen sevkiyatlarda meydana gelen zararlardan veya eksik tanımlamalar- dan meydana
gelebilecek yaptırım ve cezalardan REİS ELEKTRONİK sorumlu değildir. Bu alana girilen adreslerin istenen
bilgilerin doğruluğu da MÜŞTERİ sorumluluğundadır. Müşteri temsilcisine sözlü olarak verilecek siparişlerde ilave
adreslere gönderi kesinlikle yapılmayacaktır. REİS ELEKTRONİK ’in gönderdiği siparişi teslim alan kişilerin isimleri
REİS ELEKTRONİK ’in gönderiyi yaptığı kargo şirketi tarafından kayıt altına alınacaktır. Bu bilgiler istenilmesi
durumunda MÜŞTERİ’ye temin edilebilecektir.

Siparişin verilmesinden sonra sevk edilecek adreste değişiklik olması durumunda, bu değişiklik REİS
ELEKTRONİK ’e yine yazılı olarak (e-mail, faks, kargo veya elden Ek.3 Adres Değişiklik Formunun gönderilmesi
yoluyla) bildirilecektir. Sözlü olarak bildirilen adres değişiklikleri dikkate alınmayacak ve sipariş konusu ürünler
şirketin bildirmiş olduğu ilk adrese sevk edilecektir. Bundan dolayı meydana gelen zararlardan REİS ELEKTRONİK
sorumlu değildir. MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak bildirilen yeni adrese yapılan sevkiyatların tüm sorumluluğu
MÜŞTERİ’ye aittir. Kargo teslim fişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile MÜŞTERİ malları teslim almış kabul
edilecektir. Paket tesliminde teslim alan kişinin kimlik kontrolü yapılacak ve MÜŞTERİ tarafından teslim
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alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Bu şekilde yapılan teslimatların tümü, MÜŞTERİ
tarafından alınmış kabul edilir.
Sipariş sırasında veya siparişten sonra farklı adrese sevk talebinde bulunulduktan sonra, MÜŞTERİ, talimat verilen
adrese yapılan teslimatlara ilişkin tüm itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
Eğer siparişin ulaştırılmasında REİS ELEKTRONİK sevkiyatı kullanılacaksa veya sipariş REİS ELEKTRONİK
Deposu’ndan teslim alınacaksa, Kargo Fişi yerine REİS ELEKTRONİK Satış İrsaliyesiyle imza karşılığı teslim
gerçekleştirilecektir.
Taşıma ücretlerinin REİS ELEKTRONİK veya MÜŞTERİ tarafından ödenmesi konusunda REİS ELEKTRONİK tek
taraflı olarak her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından sipariş edilen ürünlerin toplam
bedelinin 200 USD + KDV’nin altında olması durumunda kargo masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.
200 USD + KDV üzerindeki siparişlerde kargo masrafı REİS ELEKTRONİK tarafından karşılanacaktır.
Bu miktar her bir sevkiyat adresi için geçerlidir. Yani kargo masrafının REİS ELEKTRONİK tarafından
karşılanabilmesi için, MÜŞTERİ belirtmiş olduğu her bir sevkiyat adresi için 200 USD + KDV üzerinde sipariş
vermelidir. Bu limit REİS ELEKTRONİK tarafından belirlenmiş olup, yine REİS ELEKTRONİK tarafından
gerektiğinde değiştirilebilecektir.

REİS ELEKTRONİK limitteki bu değişikliği ve www.reispazarlama.com sitesinde duyuracaktır.
MÜŞTERİ siparişlerini verirken bu değişikliği dikkate almak zorundadır. Aksi halde REİS ELEKTRONİK tarafından
herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Teslimat anında irsaliye veya irsaliyeli fatura içeriğinde bir eksiklik,
kolide bir hasar ya da bantı açılmış olması durumunda koliyi teslim almadan önce kargo/ sevkiyat yetkililerine
tutanak tutturulmalı ya da ürünler hiç teslim alınmamalıdır. Teslim alındıktan sonra MÜŞTERİ bu konuda hiçbir hak
iddia etmeyecektir. Bayinin merkezi dışında bildireceği ikinci adreslere yapılacak teslimatlar içinde bu madde
hükümleri geçerlidir.

14 - ÜRÜN iADESİ
İş bu sözleşme uyarınca 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan satışlara ilişkin Uygulama
Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin T.T.K., B.K. ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca on-line satış özellikli yapısı
göz önünde bulundurularak, tüketicinin malın kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim
tarihinden itibaren yasal süreler içerisinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin
ilgili mevzuat uyarınca iade ettiği ürünler, REİS ELEKTRONİK tarafından geri alınacaktır. Ancak ürünün satıcı
tarafından yanlış tanıtılması, müşterinin yanlış bilgilendirilmesi v.s gibi satıcıdan kaynak- lanan nedenlerle ürün
iade edilir ve REİS ELEKTRONİK ürünü değiştirmek veyahut iade almak mecburiyetinde kalırsa, REİS
ELEKTRONİK bu nedenle uğramış olduğu zararı MÜŞTERİ’ ye rücu edebilecektir.
Taraflar arasındaki ticari ilişkide Müşteri’nin Tüketici değil Tacir sıfatını haiz olduğu ve aralarında 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı tarafların bilgisi ve
kabulündedir. MÜŞTERİ, REİS ELEKTRONİK ’den Tüketici sıfatıyla mal veya hizmet satın alamayacağını bildiğini,
bunun aksini iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

15 - YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Adliyesi
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Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

16 - UYGULANACAK HÜKÜMLER
TARAFLAR arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu sözleşmede yer alan hükümler uygulanacak- tır.
Sözleşmede uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hüküm bulunmaması durumunda Türk Kanunları uygulama alanı
bulacaktır. İş bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçer- siz veya
uygulanamaz sayılması ya da TARAFLAR’ca geçersiz kabul edilerek uygulanmayacağı hususunda anlaşmaya
varılması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve dolayısıyla uygulanabilirliğini etkilemey- ecektir.

17 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
MÜŞTERİ ve REİS ELEKTRONİK işbu sözleşme dolayısıyla elde edilen kişisel verilerin kullanımı konusunda 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve ilgili diğer mevzuata uygun davranmayı kabul ve taahhüt ederler.
Ayrıca MÜŞTERİ 6698 sayılı yasaya uygun davranmaması nedeniyle REİS ELEKTRONİK ’in uğrayacağı her türlü
zararı karşılamakla yükümlüdür.

18 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
Sözleşme süresizdir. REİS ELEKTRONİK, sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman sona erdirebilir. MÜŞTERİ’nin
iş bu sözleşmede yer alan yükümlülükleri ve Kanun hükümlerine aykırı hareket etmiş olması nedeniyle sözleşmenin
REİS ELEKTRONİK tarafından haklı nedenle fesih edildiği durumlarda; MÜŞTERİ,
REİS ELEKTRONİK ’in bu nedenle uğramış ve/veya uğrayacak olduğu zararları tazmine mecburdur.

19 - TEBLİGAT
TARAFLAR’ca yapılacak her türlü tebligat yazılı olacak ve TARAFLAR’ın bu sözleşmede yer alan yazılı adreslerine
yapılacaktır. Adres değişikliği REİS ELEKTRONİK tarafından B2B sitesinde de duyurulabilir.
Bu şekilde duyurulan adres değişikliği de bildiri niteliğindedir. TARAFLAR tebligat adreslerini değiştirmeleri
durumunda, diğer tarafa değişiklikten 15 gün önce yazılı ya da internet sitesinden bildirmek zorundadırlar. Bu
koşula uyulmaksızın yapılacak adres değişiklikleri halinde, yukarıdaki adreslere yapılacak her türlü tebligat,
usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır. Adres değişikliklerinin zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü
sorumluluk, bildirimi yapmayan tarafa ait olacaktır.

20 - SİTE ADI www.reispazarlama.com site adresi REİS ELEKTRONİK tarafından değiştirilme yetkisine sahiptir.
Site adresinde bir değişiklik olması durumunda şu anda kullanımda bulunan mevcut siteden duyuru yapılacaktır ve
aynı zamanda yeni siteye yönlendirme sağlanacaktır.

21- DELİL SÖZLEŞMESİ
Müşteri ile REİS ELEKTRONİK arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda REİS
ELEKTRONİK ’in kayıt ve belgeleri ve bilgisayar kayıtlarının HMK. 193.Maddesi uyarınca münhasır delil olacağını,
Müşteri tarafından başkaca delil ikame edilmeyeceğini, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i haklarından peşinen
feragat ettiğini Müşteri kabul ve beyan eder.
İş bu sözleşme 21 (yirmibir) maddeden ve iki ek sözleşme ve bir ek formdan ibaret olup, taraflarca okunarak
…………………. tarihinde şirket yetkilileri tarafından müşterek iradeleriyle imza altına alınmıştır.
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REİS ELEKTRONİK

MÜŞTERİ

Tarih:
Şirket:

Tarih:
Şirket:

Yetkili:

Yetkili:

İmza ve Kaşe:

İmza ve Kaşe:

EKLER:
1- Kredi Kartı ile Ödeme Sözleşmesi
2- MÜŞTERİ İmza Sirküleri
3- Şirket Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi
4- Vergi Levhasından Fotokopi.
5- Faaliyet Belgesi
6- Firma Yetkililerin Kimlik Fotokopisi/leri
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EK.1
KREDİ KARTI İLE ÖDEME SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme www.reispazarlama.com MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ nin bir eki olup, bu sözleşmede
düzenlenmemiş olan hükümler hakkında ana sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. REİS ELEKTRONİK Bilgisayar
Yazılım İnşaat Ltd.Şti. ile MÜŞTERİ arasında Kredi Kartı ile yapılacak tahsilatlara ilişkin, MÜŞTERİ tarafından
uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.

A - SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşme MÜŞTERİ üyelik sözleşmesinin eki olup, MÜŞTERİ tarafından www.reispazarlama.com sitesi
üzerinden yapılan alışverişlerde, kredi kartı kullanılarak yapılacak olan ödemelere ilişkin prosedürü ve uyulması
gereken kuralları düzenlemektedir.

B - MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1-

MÜŞTERİ öncelikle şirkete ait kredi kartı kullanacaktır. Şirkete (MÜŞTERİ’ye) ait bir kredi kartının mevcut

olmaması durumunda MÜŞTERİ’yi temsil ve ilzama yetkili olan kimselerden birinin şahsi kredi kartı da
kullanılabilecektir. Bununda mümkün olmaması durumunda MÜŞTERİ, kendi müşterilerine ait kredi kartını
kullanarak da ödeme yapabilecektir. Ancak bu durumda REİS ELEKTRONİK ürün teslimini ANA
SÖZLEŞMEDE imzası bulunan MÜŞTERİ’ye yapacak bu işlemlerden dolayı çıkabilecek tüm sorunlardan dolayı
MÜŞTERİ sorumlu olacak ve REİS ELEKTRONİK ’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 3.şahıs durumundaki kart
hamilinin, kredi kartından yapılan ödemeye itiraz etmesi durumunda, REİS ELEKTRONİK ’in Bankaya bedel iadesi
yapması gerektiği taktirde, iade edilen bedel 1 gün içerisinde MÜŞTERİ tarafından REİS ELEKTRONİK ’e
ödenecektir. Aksi taktirde, REİS ELEKTRONİK, Müşteri Üyelik Sözleşmesi’nin 12. maddesi hükmünü uygulama
hakkına sahip olacaktır. 3.şahsın yapacağı itiraza REİS ELEKTRONİK ’in karşılık verme zorunluluğu
bulunmamaktadır.

2-

MÜŞTERİ’nin müşterilerine ait ve/veya şirket yetkililerine ait kredi kartını kullanması durumunda kart

üzerinden tahsilatı yapmadan önce aşağıdaki hususların uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol etmekle
yükümlüdür. Yükümlülüklerini yerine getirecek ve gerekli kontrolü yapacaktır.

a. Kartın geçerlilik süresinin dolup dolmadığını,
b. Satış Belgesi üzerine, Üye’nin imzasını almakla ve bu imzanın kart üzerindeki imza ile aynı olup
olmadığını,

c. Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığını ve Kart sahibinin kimlik ve imza kontrolünü, d.
e. Şüpheli bir durum halinde bağlı bulunduğu Banka’nın Provizyon Merkezi ile görüşülerek işlemin
uygunluğunu, kontrol etmekle yükümlüdür.
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f. Kart sahibine faturası, kendisine imzalatılarak teslim edilmeli eğer kart sahibi başka yerde ise kargo
fişinde kart sahibinin imzası olmalıdır.

g. Kart sahibine banka ekstresinde REİS ELEKTRONİK adının çıkacağı bilgisi verilmelidir.

h. Müşteri bu evrakları, gerekli görüle durumlarda, REİS ELEKTRONİK ’e ibraz etmek üzere saklamalıdır.

3-

Müşteri, kusursuz dahi olsa, kredi kartı kullanımından doğan her türlü usulsüz işlemlerinden, sahte veya
çalıntı kartlardan ve benzeri doğacak ihtilaflarda münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Müşterinin yapmış olduğu usulsüz işlemler sebebiyle REİS ELEKTRONİK, Banka’ya ödeme yapmak
zorunda kaldığı takdirde, Müşteri 1 gün içerisinde iş bu ödemeyi REİS ELEKTRONİK ’e iade edecektir. REİS
ELEKTRONİK ’in rucu ve diğer kanunlardan doğan hakları mahfuzdur.

4-

İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Müşteri Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

REİS ELEKTRONİK

MÜŞTERİ Kaşe ve İmza
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EK.2
FİZİKİ VE SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Bir
tarafta REİS ELEKTRONİK
A.Ş
ile
….…………………….…................................……………………………………………………. firması arasında Kredi
Kartı ile yapılacak tahsilatlara ilişkin, tarafların uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.
Bundan sonra işbu sözleşmede REİS ELEKTRONİK Bilgisayar Yazılım İnşaat Ltd.Şti. “REİS ELEKTRONİK
“olarak, diğer taraf ………………………………………………………......................………………... firması “Müşteri
“olarak anılacaktır.
Sözleşmede aksine bir hüküm belirtilmediği müddetçe REİS ELEKTRONİK ’in adresi İstoç Toptancılar Çarşısı 15.
Ada No:1-3-5-7 Bağcılar - İstanbul’dur. Müşterinin adresi de ………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………’dur.

Kanuni tebligatların bu adrese yapılmasını taraflar anlaşarak kabul etmişlerdir. Aksi, noter kanalıyla taraflara
bildirilmediği müddetçe, kanuni tebligatlar işbu adreslere yapılacaktır.

A - SÖZLEŞMENİN KONUSU
REİS ELEKTRONİK ’in, Bankalar ile yaptığı sözleşmeler uyarınca Müşterinin REİS ELEKTRONİK adına kullandığı
POS makinelerini ve Sanal POS’unu aşağıdaki şartlarda, hukuka, kanunlara, ticari örf ve adetlere uygun olarak
kullanması ve doğacak komisyon tutarlarının Müşteri tarafından ödenmesidir.

B - ŞARTLAR
1. Fiziki POS veya Sanal POS’dan yapılan kredi kartı işlemlerinde brüt tutar www.reispazarlama.com de
yayınlanan POS kurundan USD'ye çevrilerek işlem gününde Müşterinin cari hesabına işlenecektir. İade
işlemlerinde iade tarihinin POS kuru esas alınacaktır.

2. REİS ELEKTRONİK kredi kartı komisyon oranlarını Web pos ekranında yayınlayacaktır ve değişiklikler en az
bir gün öncesinden ilgili ekranda duyurulacaktır.

3. İşlemlerden oluşan komisyon faturaları haftalık olarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
a)

Faturalar her haftanın Pazartesi gününden takip eden Pazar gününe kadarki işlemleri içerecektir ve

bir sonraki hafta Salı günü fatura kesim gününün TCMB USD alış kurundan kesilecektir.

b)

İade işlemlerinde Müşteri iade ettiği tutar için kendisine kesilen tutarı REİS ELEKTRONİK ’a iade

faturası kesecektir. haftalık iade toplamının komisyonu tek bir fatura olarak Müşteri tarafından
düzenlenece- ktir.

Kaşe - İmza
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ÖRNEK HESAPLAMA TABLOSU
Kart Adı

Taksit Sayısı

Komisyon Oranı

POS Cirosu (TL)

Komisyon Tutarı (TL)

Bonus

6

%4

12.400,00

496,00

Bonus

12

%8

3.000,00

240,00

World

5

%0

2.000,00

0,00

World

10

%5

0.00

0,00

Maximum

5

%0

4.000,00

0,00

Maximum

10

%3

3.000,00

90,00

Axess

5

%2

0,00

0,00

Axess

10

1.000,00

80,00

25.400,00

906,00

%8

TOPLAM

Yukarıdaki taksit sayıları ve Komisyon oranları ile aşağıdaki hesaplamalar örnektir.

Toplam 25.400,00 TL Kredi kartı çekilmiş olup karşılığında Fatura Kesilecek Tutar (KDV Dahil) 906,00 TL’dir. Kur
3,9; USD Karşılığı 232, 31.USD’dir.

C- MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Müşteri, müşteriye satışları yaptıktan sonra kart üzerinden tahsilatı yapmadan önce aşağıdaki hususların
uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

1. Kartın geçerlilik süresinin dolup dolmadığını,
2. Satış Belgesi üzerine, Kart sahibinin imzasını almakla ve bu imzanın kart üzerindeki imza ile aynı olup
olmadığını,

3. Yurtdışında çıkarılmış kart ise, tüm dünyada (Internatıonal) geçerli olup olmadığını,
4. Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığını ve Kart sahibinin kimlik ve imza kontrolünü,
5. Şüpheli bir durum halinde bağlı bulunduğu Banka’nın Provizyon Merkezi ile görüşülerek işlemin uygunluğunu,
kontrol etmekle yükümlüdür.
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6. Satış Belgesinde; Müşterinin ticari unvanının, işyeri numarasının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart
numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun ve kart sahibinin imzasının bulunup
bulunmadığının kontrolü ile yükümlüdür.

7. Sanal POS’dan yapılan işlemlerde Müşteri, Mail Order Form’unu muhafaza etmekle mükelleftir.
8. Müşteri, kredi kartı ve POS makinesinin kullanımından doğan her türlü usulsüz işlemlerinden, sahte veya çalıntı
kartlardan, ve benzeri doğacak ihtilaflarda, REİS ELEKTRONİK ’in Banka ile yaptığı sözleşme mucib- ince,
Banka’ya olan sorumluluğundan dolayı REİS ELEKTRONİK ’le birlikte müteselsilen sorumludur. Meydana
gelebilecek zarar ve ziyanın tamamını Müşteri ödeyecektir. Müşterinin yapmış olduğu usulsüz işlemler
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sebebiyle REİS ELEKTRONİK, Banka’ya ödeme yapmak zorunda kaldığı takdirde, Müşteri, 24 saat içerisinde iş
bu ödemeyi REİS ELEKTRONİK ’e iade edecektir. REİS ELEKTRONİK ’in rucu ve diğer kanunlardan doğan hakları
mahfuzdur.

D- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
İşbu sözleşme, süresiz olup, Müşteri Üyelik Sözleşmesi yürürlükte kaldığı sürece yürürlükte olacaktır. Müşteri
Üyelik Sözleşmesi sona erdiği taktirde, işbu sözleşme de herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın
kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Sözleşmenin feshi halinde REİS ELEKTRONİK tarafından direkt veya banka
yoluyla verilmiş olan POS makinesi vs her türlü materyalin REİS ELEKTRONİK ’e veya REİS ELEKTRONİK ’in
göstereceği Banka veya firmalara teslim edilmesini, MÜŞTERİ kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin sona
ermesinden veya feshinden sonra, sözleşme süresi içerisinde yapılmış olan işlemlerle ilgili olarak her hangi bir
ihtilafın zuhuru halinde, işbu sözleşme hükümleri, ihtilafa konu hallerde aynen cari olacaktır.

E- DELİL VE YETKİ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde İSTANBUL Mahkeme ve İcra Daireleri
yetkilidir.
Müşteri ile REİS ELEKTRONİK arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda REİS
ELEKTRONİK ’in kayıt ve belgeleri ve bilgisayar kayıtlarının HMK. 193.Maddesi uyarınca münhasır delil olacağını,
Müşteri tarafından başkaca delil ikame edilmeyeceğini, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i haklarından peşinen
feragat ettiğini Müşteri kabul ve beyan eder. İşbu sözleşme taraflarca okunup karşılıklı imza altına alınmıştır.
İş bu sözleşme MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ‘nin ayrılmaz bir ekidir. İşbu sözleşme ...…. / ..…. / ….......
tarihinde yürürlüğe girecektir.

REİS ELEKTRONİK

MÜŞTERİ
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EK.3
SİPARİŞTEN SONRA FARKLI ADRESE TESLİM FORMU
Firma Adı

:

Teslim alma yetkilisinin
Adı Soyadı

:

TC Kimlik No

:

Adres

:

(Tam ve açık olmalıdır)

: İlçe

İl

:

Posta Kodu

:

Telefon

:

GSM

:

Tarih

:

:

Yukarıda kimlik bilgilerimin yer aldığı üzere ................................................................... MÜŞTERİ’ye
REİS ELEKTRONİK tarafından gönderilmiş emtia/kargoyu teslim almaya yetkili kılındığımı, bununla
ilgili her tür sorumlulukları üstlenmiş olduğumu, ilgili teslimat evrakını imzalayarak teslim almaya ve
irsaliye ve faturaları ve emtiayı tarafıma yetki vermiş olan firma adına aldığımı/alacağımı kabul, beyan
ve taahhüt ederim.

TESLİM ALMA YETKİLİSİ İMZASI:

Yukarıda bildirmiş olduğumuz şahsın şirketimiz adına gönderilen emtia/kargoyu teslim almaya yetkili
kılındığını ve ilgili tüm sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, yetkili tarafından teslim alınan
emtia/kargo ve evrakın tarafımızca alınmış kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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ŞİRKET KAŞESİ VE İMZA:
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