SİPARİŞ KARŞILIĞI İŞ SÖZLEŞMESİ
(FİRMA İSMİ YAZILACAKTIR)
(FİRMANIN ADRES BİLGİLERİ YAZILACAKTIR)

ALICI: (SİPARİŞİ VEREN & siparişi teslim alacak) :
AD/SOYAD /TCKİMLİK: ……………… ……………… / ………………..
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
TEL./GSM: …………………………………………………………………….
SİPARİŞİN KONUSU:
SİPARİŞİN ALIŞ TARİHİ

( SİPARİŞ EDİLEN ÜRÜNÜN CİNSİ YAZILACAKTIR. GELİNLİK, ABİYE VB. )
:

……../………/2019 SAAT: …………

SİPARİŞİN TESLİM TARİHİ:

……../………/2019 SAAT: …………

SİPARİŞE BAĞLI ÖZELLİKLER & MİKTARI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DİĞER KONULAR: ( İSTEĞE BAĞLI EKLENECEK HUSUSLAR BU BÖLÜME YAZILABİLİR. )
TOPLAM BEDEL: ………………………………………………….. TL. KDV DAHİLDİR.
ÖDEME PLANI:
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2.TAKSİT……………….TL.
3. TAKSİT………………TL.

Taraflar yukarıda belirtilen şartlarda anlaşılmış olup, alıcını istek ve siparişine bağlı olup
Kişiye özel olarak tasarlanmıştır. Bundan dolayı; SATILAN ÜRÜN GERİ ALINAMAZ.
Sipariş edilen ürün el işçiliğinden kaynaklı aynı modeller arasında küçük farklılıklar olabilir.
Siparişte belirtilmeyen eklentiler, ilaveler, aksesuarlar, vb. ayrı olarak ücretlendirilir.
Ürün, sipariş belgesi ile alıcıya teslim edilir. Sipariş belgesinin, getirilememesi veya vb. sebeplerden teslim sadece
siparişi veren şahsa yapılır. Başka şahıs teslim alacak ise sözleşmeye yazılmalıdır.
Siparişi verilen, kiralanan, vb. ürün en geç 1 ay içinde teslim alınmalıdır.1 ay içinde teslim alınmayan ürünlerden
firmamız sorumlu değildir. 1 ay içinde teslim alınmayan ürünler, sözleşme bedeline ödenmemesine veya kapora’nın
iade edilmesine, sebep olamaz.
Siparişin teslim alınmasında, teslim alan tarafından; varsa görülen eksik, deformasyon, yanık, yırtık kontrol edilmeli
ve sipariş sözleşmesine işlenilmelidir. Bunun haricinde daha sonra bildirilecek eksik veya deformasyonlar firmamız
tarafından kesinlikle sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Ürün siparişin teslim tarihinde, teslim edilmez ise alıcı, satıcıdan, tüm bedeli isteyebilir.
Sipariş edilen ürün kiralanmış ise; alıcı ürünü zamanında, eksiksiz, deformasyonsuz, yırtıksız, yanıksız (ürün temiz
zarar görmemiş bir şekilde) veya anlaşması yapılmış bir şekilde teslim edecektir. Bu ürün anlaşması yapılmış olan
farklı, teslim edilir ise ürün satış olarak değerlendirilerek ayrıca bedeli alınır.
Taraflar arasında uyuşmazlık olması halinde, Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
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