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Bundan böyle TEMSĠLCĠ olarak anılacaktır
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
MACROSOFT bu sözleĢmeyle, üretmiĢ olduğu bilgisayar programlarının (bundan böyle PROGRAM olarak anılacaktır) tüm telif
haklarını ve diğer yasal hak ve yetkilerini kendinde alıkoyarak yalnızca Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki satıĢ hak ve
yetkisini ÇÖZÜM ORTAĞI' na verir.
2. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ
Bu sözleĢme tarafların taahhütlerinin ve PROGRAM' ın satıĢ Ģartlarını kapsar.
3. TAAHHÜTNAME
SözleĢmenin akidi olarak hareket eden MACROSOFT ve ÇÖZÜM ORTAĞI aĢağıda belirtildiği üzere yükümlülüklerini karĢılıklı
birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamıĢlardır.
ÇÖZÜM ORTAĞI;
Pazarlama faaliyetlerinde PROGRAM' ın gerçek niteliklerini vurgulayacağını, aldatıcı ve ĢaĢırtıcı davranıĢlardan kaçınacağını,
tanıtım ve ticari faaliyetlerinde MACROSOFT' un ticari itibariyle üçüncü Ģahıslara karĢı hak ve çıkarlarını korumayı, Türk
Ticaret Kanunu ve bu sözleĢme kurallarına uymayı, dolaylı da olsa haksız rekabete neden olmamayı taahhüt edip, bu
konuda MACROSOFT' nin yetkileri tarafından pazarlama faaliyetleri ve piyasa imajının denetlenmesini kabul eder.

Son kullanıcıya PROGRAM' ın kullanımını öğretmek amacıyla gerekli eğitimi verir. Bu desteği verebilmek için her türlü
pazarlama, satıĢ ve destek faaliyetini yürütebilecek personel bulundurmayı ve bu personelin yeterli hale getirilebilmesi için
eğitimlerini sağlamayı taahhüt eder. Son kullanıcıya yeterli eğitim ve destek verebilmek için program gösterimi veya eğitimi
yapılabilecek en az bir bilgisayar ve uygun bir mekanı sağlamayı taahhüt eder.
MACROSOFT;
PROGRAM paketlerinin, varsa kullanım kılavuzlarının, CD'lerin ve diğer malzemenin hatasız olduğunu ve kullanıcının özel
ihtiyaçlarını karĢılayabileceğini taahhüt etmez. PROGRAM paketleri, kullanım kılavuzları ve CD'ler olduğu gibi kabul
edilmelidir. Ancak MACROSOFT (eski CD'lerin iadesi Ģartıyla) CD'lerde meydana gelebilecek tüm arızalarda yeni CD'yi, CD
maliyeti karĢılığında vermek zorundadır.
ÇÖZÜM ORTAĞI' nın PROGRAM sipariĢlerini MACROSOFT teknik sorunlar olmaması halinde en geç 2 iĢ günü içerisinde
karĢılar.
Program fiyatlarını dilediği Ģekilde tespit edebilir.
GENEL ŞARTLAR
Bu sözleĢme, ÇÖZÜM ORTAĞI'na haber vermek Ģartıyla tek taraflı olarak MACROSOFT tarafından feshedilebilir. Çözüm
Ortağı'nın vermiĢ olduğu adres tebligat adresidir.
BAYİLİK VERİLEN ÜLKE / İL

…………….............................................
5. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
Bu sözleĢme, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. MACROSOFT sürenin uzatılması, kısaltılması ya da
sözleĢmenin iptali hakkını saklı tutar. SözleĢme bitiĢ tarihinden 15 (onbeĢ) gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi
durumunda sözleĢmenin süresi MACROSOFT tarafından istenirse 1 (bir) yıl daha uzatılır.
ĠĢ bu 5 (beĢ) maddeden oluĢan sözleĢme iki nüsha olarak düzenlenmiĢ ve taraflarca okunarak imza edilmiĢtir. ĠĢ bu
sözleĢme _______/_______/____tarihinden itibaren geçerli olup herhangi bir anlaĢmazlık durumunda TÜRKĠYE /MERSIN
mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ederler.

ÇÖZÜM ORTAĞI
YAZILIM

MACROSOFT

İmza-Tarih

İstenilen Belgeler

:

1- İmza Sirküsü Fotokopisi
2- Vergi Levhası Fotokopisi
Not: Lütfen yukarıdaki evrakları imzalı ve kaşeli bir şekilde, info@macrosoft.com.tr e-mail
adresine ve +90 (324) 238 43 73 No’lu Faks Numarasına Gönderiniz.

