öZLEM çELiK BüRo MoBiLYALARl Tic.LDT.ŞT| iLE KocAELi sERBEST MuHASEBici MALi MUŞAV|RLER
oDAsl ARAslNDAKi ÜRÜN VE HiZMET sUNUM sÖzLEşMEsi

1.Taraflar;

1.1 Hanlıköy Merkez Mah. Hatip sk. No:26/28 Arifiye / Sakarya adresindeki Özrev çrı-ix aÜno
MoBiIYALARI Tic.tDT.şTi bundan böyle "NEXoFF" anılacaktır.
1.2 Fatih mahallesi sultan Murat Caddesi Edali Sokak Alikahya izmit Kocaeli adresinde bulunan ile
KocAELi sERBEST MuHASEBici MAti MuşAViRLER oDAsl bundan böyle "MUHASEBEciLER oDAsr
olarak anılacaktır.

2. Kapsam;
2.1 iş bu sözleşme "MuHA5EBECiLER oDASl" ve "NEXoFF" arasınd a ...-.../.-..Jzo-. Tarihi itibari ile
yürürlüğe girecektir. Bu sözleşme "MUHASEBEcitER oDAsl" Yönetim Kurulu Ve üyelerinin üye
olduklarına dair belge ile "NEXOFF" a başvurmaları doğrultusunda ofis mobilyası ihtiyaçlarünın bu

sözleşme kapsamındaki maddeler üzerinden yerine getirilmesi amacl ile imza a|tına allnmlştlr.

Mevzuat;
3.1 İş bu sözleşme kapsamında verilecek ürün ve hizmet ile ilgili; tarafların sözleşme üzerindeki
yükümlülüklerine uyulması gerekmekte Ve maddelere aykırl taleplerde bulunmayacağını kabul eder.
3. Yasal

Yükümlülükler;
4.1 "NEXoFF", kendisine "MUHAsEBEcitER oDAS|" Yönetim Kurulu ve üyelerinin üye olduklarına
dair belge ile başvurmaları doğrultusunda ofis mobilyası ihtiyaçlarının karşılamakla yükümlüdür.
4.2 "NExoFF", "MuHASEBECiLER oDAsl" Yönetim Kurulu ve üyelerinin üye olduklarlna dair belge ile
başvurmaları doğrultusunda Tüm Nexoff ürün kataloğundaki ürünlerde liste fiyatları üzerinden % 50
indirim uygulamakla yükümlüdür.Yll sonu oda üyelerinin alımlarlnın 50.000 TL +KDV olmasl
durumunda alım tutarının % 5 kadar tutarda bedelsiz ürünü NExoFF firması Muhasebeciler odaslna
vermekle yükümlüdür.
4.3 "NExoFF", "MuHAsEBEcİLER oDAsl" Yönetim Kurulu Ve üyelerinin üye olduklarına dair belge ile
başvurmaları doğrultusunda İki yıl garanti ve yedek parça ile "NEXOFF" fabrikasından ücretsiz nakliye
ve kurulum yapmak ile yükümlüdür.
4.

4.4 iş bu sözleşme ile birlıkte "MUHASEBEC|LER oDAsr', "NExoFF" ürünlerini resmi internet sitesi
sayfasında anlaşmalı kurumlar bölümünde, duyurmak ve www.nexoff.com, sayfasını lİnk Vermekle Ve
oda üyeleri mail adreslerine Nexoff firması tanıt|m mailini atmakla yükümlüdür.

4.5

Bu protokol çerçevesinde NExoFF firmaslnln tanltlml Muhasebeciler odasl resmi internet
sayfasının en aktif olarak üyelerininin kullandığı 5 iş günü boyunca resmi internet sitesinde
yayınlamakla yükümlüdür. Nexoff firması bu tanıtımın karşılığı olarak günlük 150 TL + KDV tutarl
Muhasebeciler Odası resmi banka hesabına ödemekle yükümlüdür.
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4.6 iş bu sözleşme kapsamında; "NExoFF" hafta için 09:00 ile 18:30 saatleri araslnda

hazmet

vermekle yükümlüdür.

5. Sözleşmenin Süresi ve Feshi;

5.1 iş bu sözleşme 1.1 Ve 2.1 Maddesinde yer alan tar|fte başlar ve 1 yıl süre için geçerlidir.

5.2 Sözleşme bitimine (onbeş) 15 gün kala taraflar bir araya gelerek sözleşme içersin deki maddeler
ile ilgili olarak değişİklik yapılmasını talep edebilir.
5,3 iş bu sözleşme maddelerinin "ispat edilmesi şartı ile" yerine getirilmemesİ durumunda taraflar (on

beş) 15 gün önceden 1.1 ve 2.1 maddelerinde yer alan adreslere yazılı olarak bildirim yaparak
sözleşmeyi fesih edebilir.

5.4 iş bu sözleşme revize yapılmamas| Ve 1yll| geçmesi durumunda sözleşme otomatik olarak
kendisini yeniler ve bir sonraki yıl aynı şartlar geçerli olur.
6. Yasal hükümlülükler;

5.1 İş bu sözleşme maddelerinden doğacak anlaşmazhklarda T.C SAKARYA MAHKEMEtERİ yetkilidir.

işbu (iki) 2 sayfadan ibaret sözleşme (iki) 2 nüsha olarak "MUHAsEBEcitER oDAsr ile "NEXoFF"
arasında ....,l......l2O.,,,.. tarihinde yer alan yöneticiler veya kurum
mza altlna
allnm|ştır...
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Adres; Fatih mah sultan Murat cad Edali
sokak Alikahya İzmit Kocaeli

