BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
1

TARAFLAR

:

A

ÜRETİCİ FİRMA VE DAĞITICI :

KÖYLÜ TARIM MAKİNA SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ
2.ORGANİZE SAN. BÖLGESİ YAYLACIK CD. NO:6
KONYA
TEL: 0 332 239 07 48 - 49
FAKS: 0332 239 07 50

B

YETKİLİ SATICI VE DAGITICI

:
VD:
TEL :

2
Üretici firma KÖYLÜ TARIM MAK. SAN. LTD.ŞTİ. olarak
anılacaktır………………………………………………………………………………………………… yetkili satıcı olarak
anılacaktır. Aşağıda yazan şartlarda alınmış olup : Yetkili firma Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde Köylü tarım ltd.şti. nin ürettiği kültivatör ,ara çapa , kürüm, rotovatör,rotatiller ve
yedek parçalarını satmaya hak kazanmıştır.
3
Sözleşmenin amacı üretici firma Köylü tarım ltd.şti. ile yetkili
satıcı……………………………………………………………………………………….. arasındaki ticari ilişkiyi
düzenlemek tarafların hak ve sorumluluklarını belirtmektedir.
4
Köylü tarım ltd.şti. ile yetkili satıcı…………………………………………………………… arasında
kültivatör ara çapa , kürüm, rotovatör,rotatiller ve yedek paraların satışı ,servis ve desdek
hizmetleri ve buna benzer tüm hükümleri kapsar.
5
Köylü tarım ltd.şti. ürettigi kültivatör ,ara çapa , kürüm, rotovatör,rotatiller ve
yedek parçaların satma hakkını baglı bulundukları bölgede satış yapması koşulu ile anlaşma
imzaladığı bayilere vermiştir .Bayiler her hangi bir sebeble veya nedenle satış yapma
yetkisini bir başka firmaya devredemez veya kiralayamaz .Ancak köylü tarım ltd. şti. gerekli
gördüğü hallerde aynı bölgede başka bir firmaya temsilcilik verebilir.
6

Satıcı aldığı malları 30-60-90-120 günlük çekler ile ödeme yapacaktır.

7

Nakliye satıcıya aittir.

8
Köylü tarım ltd.şti. ürettigi kültivatör ,ara çapa , kürüm, rotovatör,rotatiller ve yedek
parçalar iki yıl garanti kapsamındadır.
9

Bayi alış fiatlarından satıcıya %..................... ek iskonto yapılacaktır

10
İŞ BU SÖZLEŞME KÖYLÜ TARIM MAK. SAN. LTD.ŞTİ. TARAFINDAN İMZALANDIĞI GÜN
YÜRÜRLÜGE GİRER VE BİR YIL GEÇERLİDİR.
BİR YIL SÜRESİ SONUNDA TARAFLAR BİRBİRİNE YAZILI İHTAR YADA BİLGİ VERMEDİĞİ
SÜRECE SÖZLEŞME AYNI ŞARTLARDA DEVAM EDER…
11
Yetkili bayilerin satışlarını arttırmak anlamında toplu satışlarda iskonto yapılabilrir
veya kampanyalar düzenleyebilir. Ayrıca yine yetkili bayilerin satışlarının artması noktasında
ilgili bölgelerde temsilci gönderebilir ve yetkili satıcının sorumlulugunda temsilciler
çalıştırabilir.
12
Köylü tarım ltd.şti. luzumlu gördüğü takdirde ve müşterilerinden gelen şikayetler
doğrultusunda yetkili bayinin tüm haklarını ve şartlarını bir süreliğine durdurma kararı
alabilir veya yetkili sözleşmesini fesh edebilir,
Yetkili bayii işlerini fesh etmesi durumunda yada başka nedenle işi bırakması durumunda
yazılı olarak Köylü tarım ltd.şti. ne bilgi vermek suretiyle bayiliği bırakabilir. Ve teslim ettiği
belge ve dökümanları alabilir.
13
Taraflar sözleşmede yazan adresini yasal tebligat adresi olarak kabul ederler taraflar
adres degişikliklerini üç gün içinde yazılı olarak karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Aksi
durumda tebligat firmaya ulaşmaz ise b ile yazılı adresler tebligat kanunun 35. Maddesi
gereğince tebligat yapıldı kabul edildi olarak bilinir.
İşbu bu sözleşme 2 sayfadan ve 13 maddeden ibarettir ve taraflarca her sayfasını ayrı ayrı
imzalanmış ve kaşe altına alınmış olup anlaşmazlık halinde Konya mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir..

ÜRETİCİ
KÖYLÜ TARIM MAK.SAN. LTD.ŞTİ.

SATICI:

