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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ünvanı ile
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
adresinde bulunan Bayi arasında ….../….../20…… tarihinde akdedilmiştir. Bu sözleşmede Sonar Güvenlik
ve Bilişim Sistemleri İthalatçı Firma olarak, alıcı taraf ise Bayi olarak tanımlanacaktır.
· iş bu bayilik sözleşmesinin konusu, İthalatçı Firma tarafından sağlanacak hizmet ve mallara aracılık
edilmesine ilişkindir. Bu sözleşme ile Bayi ’ye, ürünlerin satışı ve satış sonrası hizmetlerini verebilme
yetkisi ve sorumluluğu verilmiştir.
· İthalatçı Firma satılan ürünlerle ilgili gerekli tüm bilgileri bayiye sağlayacaktır.
· İthalatçı Firma müşterilerinin Bayi hakkındaki şikâyetlerini değerlendirecek ve değerlendirme
sonucunda Bayiyi uyaracaktır.
· İthalatçı Firma Türkiye genelinde tanıtımı ve reklamı için gereken çabayı gösterecektir. Bayiliklerini
reklam, CD ve katalog yönünden destekleyecektir.
· Bayi gerek bu sözleşmedeki ve sözleşme eklerindeki satış şartları, gerekse ilerde uygulamaya
konulacak yeni koşulları bayiliğe devam etmek istemesi halinde uymayı, buna ait tam sorumlulukları
yüklenmeyi peşinen kabul eder.
· Bayi bu sözleşme ile kendisine verilen hak, sorumluluk ve yetkileri hiçbir şekilde başka kişi ve/veya
kuruluşa devredemez.
· Malların nakliyesine ilişkin tüm ücret ve diğer giderler bayiye aittir.
· Bayi ‘ye gönderilen malların ayıplı olup olmadığı Bayi tarafından derhal kontrol edilecek ve ayıplı mal
bulunduğu takdirde, en geç teslim tarihinden itibaren 3 gün içerisinde yazılı olarak bilgi verilecektir. Aksi
takdirde bayi tarafından teslim alınan malların ayıpsız olduğu kabul edilmiş varsayılır.
· Bayi, öngörülen ödeme programındaki aksamalar halinde, gecikme zammını ödemeyi kabul ve taahhüt
eder. Herhangi bir nedenle bayilik iptali söz konusu olduğu takdirde bayinin borcu bitmeden teminatlar
çözülemez.
· Bayi B2B Sistemi ile firması adına verilmiş kullanıcı adı ve şifresi ile internet üzerinden sipariş
verebilecek kendi cari hesabını görebilecek ve cari ekstra alabilecektir. Verilecek olan kullanıcı adı ve
şifreyi kötü amaçlı kullanım tespit edildiği takdirde B2B Sistemine girişi yasaklanacak ve yazılı açıklama
alınacaktır. Bayinin şifresini unutması durumunda başka bir şifre atanacaktır
· İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
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