
1-)SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşmenin tara�arı Sakarya Ticaret ve Sanayi  Odası ve Sakarya Ticaret ve Sanayi  Odası ‘na bağlı üye işyeridir. Bu bağlamda aşağıda 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası aşağıda devamla SATSO olarak anılacak ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası üye işyeri ise üye işyeri olarak 
adlandırılacaktır.

Sakarya Ticaret  ve Sanayi Odası 

Adres:  Sakarya Mah. No:19 Ari�ye/SAKARYA

Üye işyeri : 

Adres:

Tara�ar yukarıda vermiş olduğu adreslerin doğruluğunu kabul ve taahhüt ederler .İş bu adresin değişmesi halinde tara�arın birbirlerine adres 
değişikliliğini noter kanalı ile çekecekleri  ihtarname ile bildirmek zorunluluğundadırlar.Aksi halde yukarıdaki adrese yapılan tebligatların 
tümü gerçeklik arz edecektir.

2-)SÖZLEŞMENİN AMACI

Bu sözleşmenin amacı  Oda üyelerinin yine Oda üyesi ve şehrimizde ticari faaliyetlerine devam eden  işyerlerinden avantajlı şekilde alışveriş 
yapmasının ve bu yolla tüm üyelerin ticaretini daha kazançlı şekilde yapabilmesinin sağlanması , potansiyel müşterilerin farklı şehirlere 
yönelmesinin önlenmesi ve bu yolla şehrimizin ticari hareketliliğine katkı sağlamaktır.

3-) GENEL HÜKÜMLER

İş bu sözleşmenin tarafı olan üye işyerinin sabit bir �yat listesi veyahut �yat etiketi ile çalışıyor olması gerekmektedir. (otel,market,gıda,petrol 
ürünleri, tekstil  vs.) 

SATSO kimlik kartı veya  ileride uygulamaya konulacak SATSO kredi kartı sahipleri bu hizmetten faydalanabileceklerdir.

Alışverişlerde SATSO üye kartının veya SATSO logolu kredi kartı ibrazı zorunludur.

Üye işyeri müşteri memnuniyetini esas alacaktır.

Üye işyeri ile SATSO üyesi, müşteri arasında yaşanan sorunlardan ve bundan mütevellit ortaya çıkacak zararlardan SATSO’ nun herhangi bir 
sorumluluğu olmayacaktır. 

Sözleşmeye özel şartlar ilave edilebilir. 

4-)ÜYE İŞYERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İş bu sözleşme uyarınca üye işyeri kendisinden alışveriş yapan SATSO üyesine koşulsuz ve şartsız olarak etiket �yatı / liste �yatı üzerinden

     

%............oranında indirim yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Üye işyeri iş bu sözleşmeyi imzalamasının akabinde iş yerinin görülebilir yerine logo, sticker veya kampanya katılım belgesini yapıştırmak 
zorundadır.

Ayrıca bu �yat listesinin veya �yat etiketinin herkes tarafından görülebilecek şekilde ve büyüklükte üye işyeri tarafından konulması gerekme-
ktedir.

5-)SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Üye işyerinin iş bu sözleşmenin kendisine yüklediği yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemesi halinde SATSO noter kanalı ile 
çekeceği ihtarname ile tek tara�ı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Bundan mütevellit SATSO’ nun zarar görmesi halinde üye işyeri hiçbir 
ihtara ve ihbara gerek olmaksızın doğmuş ve doğacak olan zararların tümünü karşılama yükümlülüğündedir. 

İş bu sözleşme nedeniyle doğacak olan ihtila�arın çözümünden Sakarya mahkemeleri yetkili olacaktır.  TARİH : 

SÖZLEŞMEDİR

SATSO   (Adına Yetkili)         Üye İşyeri (Adına Yetkili)


