s0zLESME

1.

Taraflar:

l-t

Siser igitme Cihazlart San ve Tic. A,g (Bundan boyle "Firma" olarak adlandrrrlacaktrr.)
Qaltglar Caddesi Hanrmeli Sokak no:1-6 Haznedar Bahgelievler/istanbul(Genel Merkez

Adnan Menderes Caddesi girinevler Mh. No:202l Adapazan/Sakarya (Sakarya gb.

t.2

)

)

20'Bdlge sakarya Eczacrlar odasr (Bundan briyle "oda" olarak adlandrnlacaktrr.)

Arasrnda a9aIldaki Sartlarda sozlegme imzalanmrgtrr.

2.

Siizlesmenin Konusu

:

Oda tiyelerine yaprlacak igitme testleri ile bu kigilerin kullanacaIr i5itme cihazlarrnrn igleyrsi
konusunda taraflann hak ve yijkr.imliili.ikleri hakkrndadrr.

3.

Firma'nrn Hak ve Yiikiimliili.ikleri

:

3'1. oda'nrn talebi halinde, taraflarrn mutabrk kalacaBr zamanda Firma,da yada toplu olarak
Oda'nrn onerdili uygun yerde) ucretsiz igitme testlerini ya pacaktrr.(Bilgilendirme amagrrorr
Rapor verilmeyecektir)

3.2. Firma, bu hizmeti oda iiyelerine,eczacr ,eczacr 9a|Sanlarr ve ailelerine verecektir.

3.3' Firma, Oda'nln talebi halinde, igitme testi yaprlan kigilerin listesini Oda'va teslim edecektir.
3.4. i$itme testi yaprlan Oda iiyelerine, igitme cihazr almast halinde %30 iskonto yaptlacakttr.
3.5. Firma, ititme cihazr ile birlikte bir(1)yrlhk pili ve kahp/montajr iicretsiz verecektir.

3.5' Firma, igitme cihazr alan kigilerden 5(beg) yrl boyunca ititme testi(BilBilend irme amaghdrr
Rapor verilmeyecektir) ve iC uyarlama Ucretleri almayacaktrr.

4. Oda'nrn

Hak ve

Ytikiimliiliikleri

:

4'1. Oda, Firmanln yukarrda yazrh hizmetleri

suna bilmesi(firma drgrnda verilecek

hizmetler igin)

igin uygun bir yer belirleyecektir.

4'2'

Oda, firma drgrndaki yerlerde verilecek hizmetin aksamamasr igin gereklitedbirleri alacakrrr.

4.3.Oda, verilecek hizmetler igin varsa gerekli yasal izinleri atacaktrr.
4.4.Oda, y0r0trilecek bu kampanya igin gerekli tanrtrmlarr yapacaktrr.

4.5.oda, igitme taramasr ve isitme cihazr temininde firmayr partner kabul edecektir.
4.6.Odyolojik testlerin neticesine gore igitme cihazr kullanmasr gereken veya kullanmak isteyen
hastalara Firmanrn yardrm etmesi ve danrgmanlrk hizmeti vermesi imkanr sa[lanacaktrr.
4'T.Firmanrn

haz rrla drIr"oze l

avantaj kartla." oda tarafrndan i.iyelere daErtrracaktrr.

5.Siizlesmenin Siiresi ve Feshi

:

sozle$menin s0resi imza tarihinden itibaren beg yrldrr. Siizlegmenin
sona erecefi tarihten bir

aY

6nce taraflar sdzle5meyi sona erdirecekleri konusunda yazlh bildirimde
b-ulunmazlarsa

sozle5me dolrudan ve aynt gartlarla bir ytl daha uzayacaktrr.

Taraflardan birinin stizlegmedeki taahhtltlerini yerine getirmemesi
halinde diger taraf
iinceden yazrL orarak birdirimde burunmak
ire sdzregmeyi

1ay

diredi!i zaman fesih e-debirir.

5artr

6.Genel Sartlar:

6'f

ig bu scizlegme kapsamrnda tarafrar kar5rrrkrr orarak iyi
niyet cercevesinde hareket

edeceklerdir.
6'2'sozlesme taraflar arastnda hiik0m ifade edecek olup taraflar gerek
sozlegmenin igeriEini gerek
birbirlerine ait bilgileri srr olarak kabul ederek 3. gahrslarla paylarmayacaktardtr.
6'3.i5 bu s6zleSmenin uygulanmastndan dolan ihtilaflarda istanbut Mahkemeleri
yetkilidir.

6'4'i5 bu sdzlesmede yer alan hususlafln yerine getirilebilmesi ve gerekli
tebligattann
yaprlabilmesi igin tarafrar, yukarrda yazrrr adresreiini yasar
ikametgah adresi orarar
belirlemiglerdir.

i5 bu 6 maddeden ibaret sdzlegme 3o/Lo/?org tarihinde taraflar
arasrnda iki asrl ntisha olarak
tanzim ve imza edilmig olup bir asrl niisha oda'da bir asrl nusha Firma,da
kalmrstrr.
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