
IIİzMET SÜZLI~ŞMESi

ı. TARAFLAR:
i.ı Ankara Sosyal Hiliıııler Üniversitesi

Adres: !Iliklimet Meydanı No :2 Ulus-Altındağ/ANKARA

Telefon: 03 12 596 44 69 Faks: 03 12 3 i i 86 00

1.2 Mustafa Optik

Adres: Atatlirk [Julvarı Ulus işhanı B Blok No: i4 Ulus-Altındağ/ANKARA

Telefon: 0506 729 23 30

2. TANIMLAI~:
Kuruııı: Ankara Sosyal llilimler Üniversitesini.
Giizliik ve Lens Merkezi: Mustafa Optiği iflıde eder.

3. SÖZLEŞMENiN KONUSU:
3.1 Bu anlaşma ile Kunıın personeli ve öğrencileri ilc i. derece yakınlarınll1 Gözliik ve Lens

Merkezinden alacakları; progresisı: lens. glineş ve diğer tiim gözilik alım ve
tamiratarında yararlanacakları indirim oranları ve ödemelere ilişkin esaslar
tanı m lanl11lştır.

4. GENEL IIÜKÜMLER:
4. i Kurum personeli ve öğrencileri ile i. derece yakınları. kurum kimlik kartlarıyla Gözliik

ve Lens Merkezinden alış veriş yapınaları halinde sözleşmede belinilen indirimden
Ilıydalanaeaktı r.

4.2 Kurum personeli ve öğrencileri ve i. derece yakınları. kurum kimlik kartlarıyla optikten
alış veriş yapmaları halinde liste fıvatları iizerinden geçerli olmak kaydıyla alacakları
liim liriin ve hizmetlerde;

Kurum personel ve ı. derece yakınlarına: %40.
Öğrenci ve i. derece yakmlarına ise: %45 indirimden faydalanma hakkı
tanınacaktır.

4.3 Gözilik ve Lens Merkezinde yapılan kampanyalar bu sözleşme hlikiimleri için
indirimsiz fıyat kabul edilecek olup söz konusu kampanyalı fiyat lizerinden taahiit
edilen indirim oranları ayrıea uygulaneaktır.

4.4 Kurum personeli ve öğrencileri ile i. derece yakınları. ödemeyi kredi kanlarıyla peşin.
taksitli ya da nakit olarak yapabilir. Ücret. hizmet alan tarafından ödenecek olup
Kurum' dan herhangi bir lieret talep edi lemel..

4.5 Kurum. Gözllik ve Lens Merkezince hazırlatılacak indirim oranlarını içeren afiş. broşlir
vb. araçlar ile ilgili anlaşmayı duyurmak la yiiklimllidlir.
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5. ANLAŞMAZlıKLARıN ÇÖZÜMÜ:
5. i Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her tiirlli anlaşmazlığın çözlimlinde

ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Taralların iş bu sözleşme altındaki
adresleri yasal tebligat adresleri olup, tarallar Tebligat Kanunu'nun 35. maddesi
uyarınca tebligat yapılmasına muvafakat ederler.

6. SÖZLEŞMENiN iMZALANMASI-SÜRESi-FESl1i-UZATILMASI
6. i iş bu sözleşme ekleri ilc ayrılmaz bir biitiin olarak iki (2) sayfa halinderolO6/2019

tarihinde tarallarea iki (2) nlisha olarak imzalanm ıŞ olup .20/06/2020 tarihine kadar
geçerlidir.

6.2 Taraflardan birinin diğerine iş bu sözleşmenin feshine dair yazılı bildirimde bulunması
halinde sözleşme. slirenin bitimi beklenmeden kendiliğinden tebligatın ulaştığı tarihte
son bulur. Fesih sebebi (Memnuniyetsizlik. tavır. tutııın vb. gibi) tlim personel ve
öğrencilere duyurulacaktır.

6.3 Taraflardan birinin. iş bu sözlqmeyi uzatmayaeağına dair bildirimde bulunmaması
halinde ise sözleşme bir (I) yıl daha uzatılmış sayılır.

7. SÖZLEŞMENiN DEGişTiRiLMESi
7, i Tarafların karşılıklı olunıolmadan sözleşme maddelerinde değişiklik. iptal veya ilave

yapılamaz. Değişiklik yapılması halinde değişikliğin yapıldığı yeni bir sözleşme
hazırlanır ve taraflarea imzalanır. Eski sözleşme bu haliyle Icsih edilmiş sayılır.

2


	00000001
	00000002

