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PROTOKOL KONUSU

NEY RESTM;RANT TURLİM OIDA SAN. VE I W. LTD. ş'Itnin Gaziantep Barosu'na
kayı tlı avukatlar ve baro personellern ı e uy euladlea restaurtua hizmetlerindeki l O indirim
oranı n; kapsar.

NEY REsTAugANT TukjzNi
Iliğmet ve itlikanlar :

cı DA SAN. vETİ C. LTD. ş ii

Sunmayi'Faaldiüt

Gaziantep Barosu'na kayı tlı avukatlar ve beraberindeki şahı slar ve baro personelleri kimlik
ibraı etmek suretiyle NEY RESTAURANT TURILN-1 Ol DA SAN, VE. Ile. LTD. '-,l
sunmuş olduğu hizmetlerden %10 indirimli olarak yararlanacaklardı r.
Bu hizmetten yararlanmak için baro kimliği ibraz etmeleri yeterli olacaktı r.
•
Kurumun döneme! olarak yapmış olduğu kampanya fiyatlarmdan ayrıca herhangi hırf
indiriı n yapı lmaz.
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