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2014-2015 

ATAMAN İŞ ORTAKLIĞI (BAYİ) SÖZLEŞMESİ 

 

ATAMAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 

ŞERİFALİ MAH. BARBAROS BULVARI BAŞER SOKAK NO:22 ÜMRANİYE – İSTANBUL 

 

YETKİLİ İŞ ORTAĞI ADI: 

 

YETKİLİ KİŞİ: 

 

ATAMAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ 2014-2015 

A) GENEL HÜKÜMLER: 

1. Iskontolar liste fiyatları üzerinden uygulanır. 

2. 1.000 TL' nın altında verilen siparişlerde taksit kabul edilmeyecektir. 

3. Faturada öngörülen günü aşan sürelerde ödeme yapılması halinde aylık %3 vade farkı 

tahakkuk edilir. 

4. Faturalanmış mal kesinlikle değiştirilemez ve iade alınamaz. 

 

B) SİPARİŞ VE ÖDEME KOŞULLARI: 

2014-2015 yılı içinde göndereceğimiz fiyat listeleri üzerinden, iş ortaklarımız aşağıda belirtmiş 

olduğumuz ıskontolar uygulanacaktır. 

Fiyatlarımız US Dolar bazında net olup KDV ilave edilecektir.  ( Fiyatlar sipariş tarihindeki T.C.M.B.’ 

nın  belirlemiş olduğu günlük kur temel alınarak ATAMAN GRUP tarafından TL.' ye  çevrilip fatura 

edilecektir. ) 

Yetkili Satıcı tarafından tespit edilen fiyat farkı faturaları ATAMAN GRUP onayı dışında asla  kabul 

edilmeyecek, onaya sunulmadan direk merkeze gönderilen fark faturaları otomatik   olarak geri iade 

edilecektir. 
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C) LİSTE FİYAT İNDİRİM ORANLARI: 

 

 

D) TAHSİLAT ŞEKLİ: 

 

E) YILLIK HEDEF CİRO PRİMİ: 

50.000 TL %1 

100.000 TL %2 

250.000 TL       %3 

ATMTECH SPREY GRUBU  

ATM KAYNAK GRUBU 

ATM AŞINDIRICI GRUBU 

ATM GENEL HIRDAVAT GRUBU 

ATAMAX KALDIRMA-TAŞIMA-İSTİFLEME VE HALAT GRUBU 

ATAMAX GENEL HIRDAVAT GRUBU 

İMBAT İŞ GÜVENLİĞİ GRUBU 

ATAMAN 

NAKİT 
HAVALE 

ÇEK 

BAĞLANTILI 
ÇEK 

KREDİ KARTI 
TAKSİT 
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31.12.2015 tarihine dek faturalanmış siparişler dikkate alınarak,  2016 Ocak ayında mal karşılığı 

ile ödenecektir. 

Hak edilen ciro primi kesinlikle cari hesap borcundan düşülmeyecektir. 

Ciro primi siparişlerinde ödeme ıskontosu yapılmayacaktır. Ürünler stoklarla sınırlıdır. 

Yılsonu hedef ciro primi uygulaması ilgili bayi performansını ödüllendirmek üzere ATAMAN GRUP 

tarafından belirlenen hedef ciroya(-lara) ulaşılması durumunda yukarıda belirtildiği şekilde mal 

karşılığı olarak ödenecektir. 

Hedef Ciro Primi tamamen ATAMAN GRUP tasarrufunda bir uygulama olup gerekli görülmesi halinde 

her türlü değişiklik yapma hakkı saklı olup (alacakların zamanında tahsil edilmemesi ya da yüksek 

performans durumunda prim yükseltilmesi gibi) bayi herhangi bir hak iddia ya da talep edemez. 

Prim ödemelerinin yapılabilmesi için, Yetkili Satıcının 2015 Aralık ayı dışında önceki aylara ait açık 

hesap bakiyesinin olmaması gerekmektedir. 

 

F) NAKLİYE VE SEVKİYAT KOŞULLARI: 

1. ATAMAN GRUP ücret alıcı gönderileri kabul etmeyecektir. 

2. Gün içerisinde en geç 16.00' a kadar verilmiş olan siparişler, stok durumuna göre aynı iş günü 

içerisinde sevk edilecektir. Merkez depodan üst yönetimin bilgisi dışında, kesinlikle teslimat 

yapılmayacaktır. 

3. Sevkiyatlarımız çerçevesindeki hizmetlerimiz, sadece bizim satış ve sevk şartlarımız 

doğrultusunda anlaşmalı olduğumuz kargo veya nakliye şirketleri ile gerçekleştirilir. 

4. Herhangi bir nedenle siparişin tamamının gönderilmemesi durumunda ATAMAN GRUP 

sorumlu tutulamaz ve yetkili satıcı herhangi bir hak iddia edemez. 

Yetkili satıcımız olan firmalar yukarıda ve sipariş formlarında belirtilen,  genel satış ve teslimat 

şartlarını aynen kabul etmiş sayılır. 

ATAMAN GRUP bu sirkülerde belirtilen şartları müteakip sirkülerle değiştirme hakkına sahiptir. 

 

Yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleri ve icra dairleridir. Ancak sipariş verenin, iş yerinin bulunduğu 

yer mahkemelerine de başvurma hakkımız saklıdır. 

 

İMZA  KAŞE                                                                                                          BAYİ   İMZA  KAŞE 


