MÜŞTERİ BEYAN FORMU
BEYANDA BULUNAN MÜŞTERİ
İsim ve Soyisim:
Adres
Yeni Cihaz Sipariş No
TC Kimlik No
Tel
E-mail
Telefon markası
Telefon modeli
IMEI numarası

:
:
:
:
:
:
:
:

Müşteri beyan formunda isim ve iletşim bilgileri yer alan tüketii undan böyle “Satiıı olarak anılaiaktrr
SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
1r “Satiıı Satş Noktasına teslim etti iihazın kendi mülkiyetnde oldutunu beyan ederr
2r “Satiıı iihazın hukuka aykırı bir şekilde edinimini, ister dotrudan, isterse bir üçüniü şahıs yahut kamu otoritelerinin bildirimiyle
ötrenmiş olsun, “Alıiı*ıin Türk Ceza Kanunu hükümleri dahilinde Cumhuriyet Saviılıklarına başvuru ve davalara müdahil olma
hakkını peşinen kabul etmiştrr
3r “Satiıı, devretti telefonun tamamen çalışır durumda oldutunu, şarj süreii ve pil kullanım kapasitesinin tam oldutunu, kırık ve
ezik olmadıtını kabul ve beyan etmiştrr
4r “Satiıı devretti iihazın GSM kart dahil şahsına ait ve alım sırasında kutusunda olmayan her türlü SIM kart, hafza kart vesair
aparat, aksesuar ve eklentleri “Satş Noktasıında teslim aldıtını kabul ve taahhüt ederr
5r “Satiıı Satş Noktasınnda “ teslim olunan iihazın içerisinde bulunan telefon numarası, fototraf, adres, notlar ve bunlarla sınırlı
olmaksızın her türlü depolanabilir transfer edilebilir bilgiyi silditini, iihazın iiloudnunun kapalı ve tüm kişisel şifrelemelerin
kaldırıldıtını, bu bilgilerin çalınması, kaybolması yahut kullanılmasından kaynaklanan olay ve şikayetlerde “Satş Noktasıı veya
“Alıiııın her türlü sorumluluktan masun oldutunu gayrikabili rüiu olarak beyan ve kabul eylerr
6r “Satiıı işbu sözleşmeyi imza ile, iihazın mülkiyetnin ve buna batlı tüm hakların “Alıiııa geçttini, devretti iihazın nihai tüketii
sıfatyla devrettini ve bu devrin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre “Satiıı tarafndan fatura düzenlenmesni gerektrmeyen
bir devir oldutunu kabul ve beyan ederr
7r “Satiııin yeni satn aldıtı iihazla ilgili olarak “Alıiııin hiçbir sorumlulutu yokturr “Satiıı 6502 sayılı Tüketiinin Korunması
Hakkında Kanunndan kaynaklanan haklarını “Alıiııa karşı kullanamaz, başlattı takip ve davalarda husumet yöneltemezr

SATICI
AD SOYAD:
TARİH:
İMZA:

*Alıcı : DRK AKSESUAR VE İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

