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TAN oTo MoToRLÜ eneçı-ın
TAşıMAC|LıK VE iı.ışıır TİCARET ı_iruıireo şinxeri

HIZMET PROTOKOLÜ

1.TARAFLAR

Hizmeti veren: TAN oTo MOTORLU ARAÇLAR TAŞ.VE İNş. TİC. LTD. şTl.
İstanbul Yolu 3.Km. Çiftlik Kavşağı Yenimahalle / ANKARA Tel : 0 312 397 38 38

Web : ww§,,. tıiü*t$,c$ü§.tr E-posta: tırıı*t*iiJ:ıtaşroto.ciıııı.tr

Hİzmetİ alan: ANKARA SERBEST MUHASEBEC| MALİ MÜŞAVİRLER oDASı
Adres :Kızılay, Kumrular Cd. No:26,06420 Çankaya/Ankara
Tel:0 3122323377

2. PROTOKOL KAPSAMI:

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyelerine Tan Oto Motorlu

Araçlar bünyesindeki aşağıda sıralı bütün marka ve hizmetlerde ayrıcalıkların

sağlanması.

TAN oTo
* FıAT - FORD * FORD TRUCKS
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3. YUKUMLULUKLER:
A - Hizmeti verenin yükümlülükleri:

Fiat: Fiat birimi satış sonrası servis hizmetlerinde, Fiat orijinal yedek parça fiyatları

üzerinden o/o15, işçilik fiyatları üzerinden o/o 25 indirim uygulayacak, Bakım yaptıran

bütün müşterilerimize 99 TL değerindeki motor koruma işlemi ve nitrojen gazı ücretsiz

olarak sunulacaktır.
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Ford: Ford birimi satış sonrası servis hizmetlerinde Ford brijinal yedek parça fiyatları

üzerinden o/o15, işçilik fiyatları üzerinden % 25 indirim uygulayacak. Bakım yaptıran

bütün müşterilerimize, ekspres detaylı iç temlzlİk hediye edilecektir.

Sİgorta : Tan Oto sigorta departmanı, ASMMMO üyelerine ait araçlara özel kasko
pol içeleri n de, o/o20' ye va ra n i nd irim ler uyg u layacaktı r.

B - Hizmeti a|anın yükümlülükleri:

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ;hizmet veren firma ile yaptığı

protokolve içeriğindeki avantajlar hakkında, üyelerini bilgilendirecektir. Üyeler ilgili balı

bulunduğu birlik tarafından verilen (Kimlik bilgileri ile doğruluğu tespit edilen) üye

kartını ibraz etmek veya bağlı bulunduğu birimince veriien onaylı belge ile başvuruda

bulunacaktır.

Hak sahipleri, aldıkları hizmet sonucu oluşan faturayı, anlaşmalı fiyatlar üzerinden Tan

Oto birimlerine direk öder.Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının

Üyeleri ile Tan Oto arasındaki uyuşmazlıklarda Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali

Müşavirler Odasının hiçbir sorumluluğu yoktur.

4. GENEL HÜrÜrııı_en:

A - Taraflar bu protokol hükümlerine eksiksiz bir şekilde uymak zorundadır.

Protokol hükümlerine riayet edilmesinin temini amacıyla, herhangi bir aksaklık
vukuunda protokol hükümlerinin 20 günlük süre içerisinde yerine getirilmesi

gerektiği yazılı ihtar yolu ile bildirilir. İhtarın tebliğinden itibaren 20 gün içerisinde
ihtarda belirtilen eksiklikler giderilmezse taraflar protokolü yazlı bildirim ile tek

taraflı olarak fesih edebilir. Taraflar neden göstermek zorunda olmadan ve bir ay

önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle protokoiün yürürlüğüne son verebilir.
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B - Faratlar bu protokole ek protokol yapabilirler. Bu protokollerin

uygulanmasından doğacak her türlü uyuşm5zlığın çözümüne Ankara Mahkemeleri

ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. Üç sayfadan oluşan bu protokol :.l§ /l.(:. ..l2}16tarihinden geçerli olmak üzere
taraflarca iki nüsha imzalanmıştır. Protoko| süresinin bitiminde 1 ay önce taraflardan

biri yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadıkça 1 yıl süre ile aynı şartlarla ken,diliğinden

uzar.

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ

ffi:H,A" irro şıRKETı
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