
                                                                 
                                                  İSTİSNA (ESER) SÖZLEŞMESİ                                                                                                 
ALICININ        :                                                                                                           Tarih: ____/____/ 2018 
 

Adı Soyadı        ……………………………………………………………………………     
 

Adresi               ……………………………………………………………………………          No : ________ 
 

                          …………………………………………………………………………… 
 

Telefonu           ………………………………………Cep …………………………….… 
 

Yukarıdaki adreste yapılacak olan katlanır cam balkon temin ve montaj işini aşağıdaki şartlarla yapmayı 
karşılıklı olarak kabul ve taahhüt ederiz. 
MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ: 
     - 1.Kalite Alüminyum profil, elekrostatik fırın boya,  ( Boya rengi RAL.……..………………………….….) 

- 8 mm cepheden gelen darbelere dayanıklı temperli  cam, paslanmaz teker takımı.  
- Her cam plakasını altta 4, üstte 4 adet toplam sekiz noktadan taşıyan tekerlek ( 4 adet çift sıralı teker) 
- Tozun ve rüzgarın içeri girmesini  engelleyici, camların yan yana gelmesinde;birbirine geçmeli plastik 

baza kapakları, altta ve üstte çift sıra kıl fitiller, ayrıca camların aralarında alüminyum fitiller, 
- Kullanılan bütün montaj parçalarının 1. sınıf olması, (camların bazaya yapıştırılmasında Alman 

patentli, Würt marka yapıştırıcı ve son izolasyonda antibaktariyel slikon kullanılması) 
- Yağmur sularının içeri girmesini engelleyici damlalık sistemi, (Rüzgar esintili ve yoğun yağışlarda 

devamlı hareketli bir mekanizma olmasından dolayı sızıntısı şeklinde içeriye su alabilir.) 
- Montajın düzgün bir şekilde yapılması, sistemin çalışmasının alıcıya anlatılıp gösterilmesi, 
- 2 (İki) yıl  malzeme garantisi. İki yıl içerisinde meydana gelebilecek arızaların  en fazla 30 (otuz) gün 

içerisinde ücretsiz olarak tamiratının yapılması. ( Malzemenin hor kullanılmasından meydana gelen 
arızalar, cam kırılması ve (H) fitil eskimesi garanti kapsamı dışındadır.) 

- Kullanım hatasından dolayı meydana gelen arızalar için servis ücreti 50 (Elli) Türk Lirası’dır. Parça 
değişimi ve işçilik ücreti ayrıca hesaplanarak alıcıya önceden haber verilir. 

- Fiyatlarımız toptan fiyatı olup, K.D.V. dahil değildir. 
- İmalat ölçüsünü takip eden  yaklaşık …30 (otuz)… iş günü sonra yerine montaj yapılması. Mücbir 

sebeplerin ortaya çıkması montajı geciktirebilir. Bu takdirde alıcıya gerekli bilgi verilir. 
 

Yapılacak İşin Cinsi Birimi Birim Fiyatı Tutarı 

        Cam Balkon            m2                                TL                                       TL                                 
 

     ÖDEME TARİHİ                     RAKAMLA                        YAZIYLA                             TAHSİLAT 
 

-------/-------/ 2018 tarihinde  :     ………………      (……………………………) TL  ………………………... 
 

-------/-------/ 2018 tarihinde  :     ………………      (……………………………) TL  ………………………... 
 

-------/-------/ 2018 tarihinde  :     ………………      (……………………………) TL  ………………………... 
 

-------/-------/ 2018 tarihinde  :     ………………      (……………………………) TL  ………………………... 
 

-------/-------/ 2018 tarihinde  :     ………………      (……………………………) TL  ………………………... 
 

-------/-------/ 2018 tarihinde  :     ………………      (……………………………) TL  ………………………... 
 

Toplam Bedeli                       :    ………………      (……………………………………………) TL   
 

İşbu sözleşme ile kararlaştırılan taksitlerden herhangi birisi ödeme gününde ödenmez ise, kalan taksitlerin 
tamamı muaccel olacaktır. Hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tahsili cihetine gidilecektir. Ayrıca 
ödenmeyen taksitlere aylık % 2 (yüzde iki) gecikme cezası uygulanacaktır. 
Yukarıda özellikleri ve ödeme şartları belirtilen sözleşme 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca 
okunarak imzalanmıştır. ______/______/ 2018 
 

ALICI (TC Kimlik No) :……………………….......                                     SATICI ( Tarık Demir ) 
                                                                                                               VİZYON CAM BALKON 
Adı Soyadı     :………………………………….…                            Rüzgarlı Cad. Eser Han No: 14 / 106                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                          Ulus – ANKARA   Tel : 312 65 00  
İMZA              :…………………………………….                                  www.vizyoncambalkon.com                                                                                                             


