>,

"S
cıdışmımv
cs-rorvom-rı v

PROTOKOL
TARAFLAR
Bir tarafta Göktürk Mahallesi 150055 Numaralı Cadde No: 237 Şehitk'dmil /
Gaziantep adresinde bulunan Dösman Otomotiv A.Ş. Volkswagen Yetkili Servisi ile
tç kısaca SERVIS)
adresinde
.5r4r%ı 3204 --.1,S6:zr
aşağıdaki şartlarda
bulunan Ç ğLıa-İFAD r-L;ın4-şa elSrzhvı Ii? I
mutabakata varmışlardır.
PROTOKOL KONUSU
İş bu protokol; Servis ile anlaşma yapılan kurum, kurum üyeleri ve kurum
personellerinin Volkswagen marka araçlarının yedek parça satış ve servis hizmetlerine
ilişkindir.
HIZMET KAPSAMI VE ORANI
Servis; kurum araçları, kurum personel araçları, kurum üyelerinin araçlarına aşağıda
belirtilen oranlarda ıskonto uygıdayacalctır.
Yedek Parça : % 10
: % 10
İşçilik
İndirimden yararlanmak isteyen kişi veya kurumların mevcut durumlarını açıklayıcı
kimlik kartı veya belgeyi servise sunmak zorundadır.
İşbu protokol süresince anlaşma yapılan kurum, aynı il sınırları içerisinde aynı
markaya hizmet veren başka bir servisle anlaşma sağlamayacaktır.
Indirim oranları distribütör firmamın yada servisin belirli dönemlerde yapmış olduğu
kampanya kapsamındaki indirimlerin servis tarafından sağlanan indirim oranından
fazla olması durumunda kampanya indirimleri geçerli olacaktır.
ÖDEME
İş bu protokol konusu hizmet bedelleri, hizmeti alan kişiler tarafından ödenecek olup,
kurum ya da firmanın hiçbir ytilcümltılüğü bulunmamaktadır.
PROTOKOL SURES/
İş bu protokol,ğ,-../4-d2019 tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacaktır. Protokolün
sona ermesinden 1 ay önce taraflarca yazılı olarak feshedilmediği sürece ayın şartlar
altında 1 'er yıllık süreyle uzar.
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TEBLİGAT ADRESI
Yukarıda belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliği
yazılı olarak diğer tarafa bildirmediği sürece bu adreslere yapılacak her türlü tebligat,
kanuni bir tebligatm tüm sonuçlarına haiz olacaktır.
YETKILI MAHKEME
İş bu Protokol'ün uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Gaziantep
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
İş bu protokol li.e:-.5(?.(2.12019 tarihinde 7 madde halinde iki suret olarak imzalanmış;
imzalandığı takdirde de yürürlüğe girmiştir.
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