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1TÇ BAY

K SÖZLE MES

1. SÖZLE MEN KONUSU
BAY ____________________________________________________________________________________, (Bundan sonra BAY ONE
ENTERPRISE LG LEM OTOMASYONU YAZILIM VE DANI MANLIK ZMETLER SANAY VE CARET
TED
RKET (bundan sonra 1TÇ firmas
sa lad yaz
ürünlerini (bundan sonra ÜRÜNLER), ayet ba ka
sözle melerde ürünlerin özel da
ekilleri öngörülmüyorsa*, bas ürün ve teknik belgelerini ileride satmak
amac yla bu firmadan alacakt r.
1.1. Yaz
ürünlerinin telif haklar Türkiye Cumhuriyeti yasalar ile korunur.
2. SÖZLE MEN

MZALANMA ARTLARI

2.1. Bayilik sözle mesinin imzalanma art olarak ilk sipari te taraflar üzerinde anla
üzere BAY 1TÇ’in kard
(bundan sonra 1TÇ ÜRÜNLER
ve ticari kullan amaçl 1TÇ yaz
ürünlerinden en az 2 çe it almal ve sipari
tutar da 480 TL.’yi bulmal r.
2.2. Ödeme faturaya göre yap lacakt r. lk sipari bayi fiyatlar na göre gerçekle tirilecektir.
3. BAY ND

MLER VE AVANTAJLAR

3.1. BAY
ve ticari kullan amaçl 1TÇ ÜRÜNLER ’ni %45 indirimle, sat
yapt
di er ÜRÜNLER ’in ise 1TÇ
fiyat listesinin “Bayi Fiyat ” bölümünde verilen fiyatlarla alacakt r.
3.2. 1TÇ’ye kar yükümlülüklerini yerine getirmi BAY ,
ve ticarete yönelik ÜRÜNLER ald zaman üç ayl dönem içinde 750 TL’lik tek sipari ald nda ya da 750
TL’lik toplama ula
nda;
Evde kullan lacak ÜRÜNLER ald nda, üç ayl dönem içinde 2.000 TL’lik tek sipari te ald nda ya da 2000
TL’lik toplama ula
nda;
ve ticarete yönelik 1TÇ ÜRÜNLER ’nin 20-100 kopyas tek sipari te ald nda, ‘Sürekli orta statüsünü
alacakt r.
“Sürekli Orta statüsüne sahip bayi ve ticarete yönelik 1TÇ ÜRÜNLER ’ni %50 indirimle alacak, ba ka
firmalar ürünlerini ise 1TÇ fiyat listesinin “Sürekli Orta Fiyat ” statüsünde yer alan fiyatlarla alabilecektir.
Gelecek üç ayl dönem içinde statüsünü do rulamam “Sürekli Orta ”, 1TÇ fiyat listesinin “Bayi Fiyat
bölümünde yer alan indirim ve fiyatlardan faydalanacakt r.
3.3. BAY
daki ko ullarda ve ticarete yönelik 1TÇ ÜRÜNLER ’ni %55 indirimle alacak, sat
yapt
ÜRÜNLER ’i ise 1TÇ fiyat listesinin “Distribütör Fiyat ” bölümünde yer alan fiyatlarla alabilecektir:
ve ticarete yönelik 1TÇ ÜRÜNLER ’nin en az 100 kopyas tek sipari te ald nda;
Ekonomik setler sat
yapt
di er ÜRÜNLER ’in en az 400 kopyas tek sipari te ald nda;
Sat
yapt
di er ÜRÜNLER ’in ekonomik setlerinden en az 1000 kopyas tek sipari te ald
Bölgesel bayilik özel sözle mesi imzaland nda.
4. BAY

nda;

HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. BAY ’nin yükümlülükleri:
4.1.1. 1TÇ ya da ba ka firmalar taraf ndan yüklenen ÜRÜNLER’in lisans sözle mesine titizlikle ba
lisans sözleme inin artlar ihlal etmemek.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5

di er

kalmak ve bu

1TÇ ya da ba ka firmalar “ÜRÜNLER ”ni lisanss da tmamak.
1TÇ ile birli
ras nda elde edilen ticari ve teknik bilgilerinin gizlili ini sa lamak.
Kendi WEB sitesinde “1TÇ” logosunu, 1TÇ sitesine link ve 1TÇ ürün bilgisi yerle tirmek.
“1TÇ sertifika program ”’na göre; 1TÇ ürünlerinin sat konusunda yeti tirilecek, “1TÇ ba lang sertifikas
itimi alm ve sertifika nav ba ar yla tamamlam en az bir(1) personel bulundurmak.

* Baz 1TÇ ürünleri yaln zca özel sözle melere göre da

lmaktad r.

4.2. BAY ’nin haklar :
4.2.1. 1TÇ ÜRÜNLER ’ne verilen teknik destekten faydalanmak.
4.2.2. Bayi seminerlerine, ba ka itim ve retim etkinliklerine kat lmak.
4.2.3. Fiyatlar, ÜRÜNLER’in teslim süresi ve stok durumu hakk nda bilgi almak.
5. 1TÇ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. 1TÇ in yükümlülükleri:
5.1.1. BAY ’nin sipari edip ödemesini gerçekle tirdi 1TÇ ÜRÜNLER 'ni statüsüne uygun indirimlerle BAY ’ye
satmak.
5.1.2. Ürünlere ait numune reklam malzemelerini BAY ’ye vermek.
5.1.3. Bayiler ve kullan lar için günlerinde saat 10:30’dan 17:30’a kadar telefo dan ma hatt çal rmak,
bayiler için e-mailden dan ma hatt na ula ma imkan sa lamak (Belirtilen hizmet sadece kay anketlerine göre
verilmektedir).
5.2. 1TÇ, BAY ’ye dan madan fiyat listesinde de iklik yapma hakk na sahiptir.
6.

ER HÜKÜMLER

_________________________________________________________________________________________________________________________
7. SÖZLE MEN GEÇERL
SÜRES VE TARAFLARIN RESM ADRESLER
7.1. bu sözle me 2014
sonuna kadar geçerlidir. Taraflar kar kl olarak aksi yönde bir talepleri olmad kça
geçerlilik süresi bir sonraki seneye uzat labilir.
7.2. bu sözle me, hesaplar kar kl kapat lmas ndan sonra taraflardan herhangi birisinin yaz iste iyle
feshedilebilir.
8. TARAFLARIN ADRESLER VE BANKA LG LER
1TÇ irketi
One Enterprise Bilgi lem Otomasyonu Yaz
ve
Dan manl k. Hizmetleri. Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.
Barbaros Bulvar Cihannuma Mah.
Bostanci Veli Sok. Kerem Apt. No:10 K:1/2
Be ikta (34353) stanbul
TÜRK YE GARANT BANKASI A.S.
406/RUMEL CADDES
SWIFT CODE:TGBATRIS
TL - IBAN:TR73 0006 2000 4060 0006 2977 21
EURO IBAN:TR51 0006 2000 4060 0009 0939 48
Telefon
+90 212 275 90 19
+90 212 327 74 90
+90 212 327 74 91
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