BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
…/… /2016
1.

KONU

Geta kimya Tarım Makine san tic ltd şti. ile aşağıda yazılı şartlar
dahilinde bayilik sözleşmesi düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
2.

TARAFLAR

Bu sözleşmede Geta Kimya tarım makine SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
( FİRMA )
……………………………………………………………………………………..(BAYİ)
olarak anılacaktır.
3. BAYİ’NİN GÖREV VE YETKİSİNİN TANIMI
BAYİ kendi adına ve sözleşme hükümlerine göre, FİRMA’dan
satın alacağı kimyevi ve organik gübreleri tüketicilere satma
konusunda yetkili kılınmıştır .
BAYİ bu sözleşmede belirtilen hususlara aynen uymak
mecburiyetinde olup, FİRMA’nın saygınlık ve güvenilirliğini layıkı
ile temsil ederek, satışı arttırabilmek için pazarlama, tanıtım
çalışmalarında bulunacak, FİRMA’nın ürettiği / tedarik ettiği
ürünleri pazarlayacak, satış hizmetini verecektir.
4. BAYİ’NİN KONUSU VE ALANI
BAYİ, FİRMA’nın ürettiği / tedarik ettiği kimyevi ve organik
gübreleri …………………..ili dahilinde pazarlayacaktır. BAYİ,
FİRMA’dan yazılı bir onay almadan bu bölge dışına taşarak
diğer BAYİ bölgesinde doğrudan veya dolaylı faaliyet
gösteremez, satış yapamaz ve satışı teşvik edemez.
5. ÇALIŞMA ŞEKLİ
a.)FİRMA BAYİLİK verilen bölgelerde birden fazla BAYİLİK ile

çalışmayacağını taahhüt ettiği gibi, BAYİ’NİN bulunduğu
bölgeden FİRMA’ya tüketiciden gelen doğrudan ürün taleplerini
BAYİ’YE yönlendirir.
b.)BAYİLİK verilen bölgedeki her türlü reklam, yayın, tanıtım
giderleri BAYİ tarafından finanse edilir.
c.)BAYİ’YE ait web sitesi bulunması durumunda BAYİ kendi web
sitesi ana sayfasından FİRMA web sitesine erişilebilir link
vereceğini kabul eder.
BAYİ, FİRMA yetkilisinin istediği her türlü belge ve bilgiyi
vermekle yükümlüdür.
6. YAZIŞMA VE TEBLİGAT
Yapılacak yazışmalar ve gönderilecek tebligat ve belgeler için bu
sözleşmede belirtilen adresler ve iletişim araçları esastır.
7. SÖZLEŞME SÜRESİ

İş bu sözleşme imzalandığı takdirde yürürlüğe girer. Sözleşme
süresi imza tarihinden itibaren 1 yıldır. Taraflardan herhangibiri
yazılı olarak sözleşmeyi sona erdirmediğinde sözleşme devam
eden yıllar için yenilenmiş kabul edilir.
8. Taraflarca mukavelenin her ne suretle olursa olsun feshinden
ve taraflarca hesap kesildikten ve BAYİ bütün borçlarını
ödedikten sonra 15(On Beş) gün içinde FİRMA BAYİ’ye ait varsa
teminat ve nakit teminatın tamamını teslim aldığı günkü bedel
üzerinden BAYİ’ye iade edecektir.
9. BAYİ adres değişikliğini, meydana geldiği tarihten itibaren
beş gün içinde yazılı olarak bildirmekle mükelleftir.Ayrıca
sözleşmede bulunan adresin yasal ikametgah ve tebligata yeter
olduğunu kabul ve beyan eder.

10. Taraflar bu sözleşme sebebi ile doğacak ihtilaflarda MERSİN
Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduğunu
peşinen kabul ve beyan ederler.

İş bu sözleşme 10(ON) madde ve 2(İKİ) sahifeden ibaret olup
taraflar arasında iki nusha olarak tanzim edilmiş ve …/…/2016
tarihinde imza altına alınarak yürürlüğe konulmuştur.
EKLENECEK BELGELER
1. İmza sirküleri
SÖZLEŞMENİN KABULÜ
YUKARIDAKİ MADDELERİ EKSİKSİZ OLARAK OKUDUĞUMU VE
KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM

Firma Adı:Geta kimya tarım makine san. Tic.

Bayi Adı:

Ltd. Şti

Firma Adresi:

Firma adresi: Turgut özal bulvarı mertoç gıda

Yetkili

toptancılar sitesi a blok no 5 mersin

Adı Soyadı:Kaşe / İmza

Yetkili Adı Soyadı:Orhangazi YILDIRIM
Kaşe / İmza

