KREDİ KARTI İLE ÖDEME FORMU
Isı Teknikleri Tic.A.Ş
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
ADI (BAYİ ÜNVANI) : __________________________________________________________
SOYADI : ______________________________________________________________________________
ADRESİ : __________________________________________________________________
EV TEL : _________________________ İŞ TEL

: _____________________________________________

CEP TEL: _________________________ e-mail : _____________________________________________
VIESSMANN MÜŞTERİ KODU: 8000____ Sipariş No:_____________________________________________

ÖDEME PLANI
ÖDEME TUTARI

TAKSİT SAYISI

TOPLAM ÖDEME TUTARI

____________

__________________

POS tan çekildi

1. KREDİ KARTI BÖLÜMÜ
KREDİ KARTI TÜRÜ

:

KREDİ KARTI NO

:

GÜVENLİK NO (CVV,CVC)

:

KREDİ KARTI SON KULLANMA TARİHİ

:

VISA

EUROCARD/MASTERCAD

KARTIN BANKASI : ______________________
AY

YIL

2. KREDİ KARTI BÖLÜMÜ
KREDİ KARTI TÜRÜ

:

KREDİ KARTI NO

:

GÜVENLİK NO (CVV,CVC)

:

KREDİ KARTI SON KULLANMA TARİHİ

:

VISA

EUROCARD/MASTERCAD

KARTIN BANKASI : ______________________
AY

YIL

VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİCARET A.Ş. yukarıda bilgileri ve vadeleri belirtilen ödemeleri kredi kartı
hesabımdan tahsil etmeye yetkilidir. Kredi Kartımın değiştirilmesi durumunda yeni kartıma ilişkin bilgiler
tarafımdan şirketinize bildirilecek olup, abonelik tutarının tahsilatının yeni kredi kartı hesabımdan yapılması için,
Banka’nıza yetki veriyorum.Herhangi bir aya ait ödenecek tutar borcumun kredi kartı hesabımdan provizyon
alınamaması nedeniyle tahsil edilememesi durumunda veya kredi kartımın iptali nedeniyle tahsil edilememesi
durumunda ise kalan tüm borcumu ödeme tarihinden itibaren %15 gecikme farkı ile avukatlık ücreti, icra ve
mahkeme masrafı birlikte diğer masrafları nakit olarak ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. Anlaşmazlık
durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.Kredi kartımdan çekilen ………………… TL mal/hizmeti eksiksiz olarak
teslim aldım.
MÜŞTERİ
TARİH
İMZA
ADI SOYADI:

____/____/_______

_______________

KART SAHİBİ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*****BU BÖLÜM KREDİ KARTININ MÜŞTERİNİN HARİCİNDEKİ KİŞİLERE AİT OLDUĞU
DURUMDA DOLDURULACAKTIR.
Kredi kartım ile ……/……/20… tarihinde yapmış olduğum ödeme ………………………………………………………………………isimli
şahıs/firmanın VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC.A.Ş’ye olan borcuna mahsup edilmek üzere ödenmiş olup, bu
ödemenin sözkonusu şahıs/firmanın VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC.A.Ş.nezdindeki ilgili her türlü hesabına mahsupvirman edilmesini kabul ve taahhüt ederim. Kredi kartımdan çekilen …………………… TL mal/hizmeti eksiksiz olarak
teslim aldım.Viessmann Müşteri Kodu: 8000…………
(KART SAHİBİ ADI SOYADI-İMZASI)
FİRMA KAŞE-İMZA

Isı Teknikleri Tic.A.Ş

ÖDEME TAAHHÜDÜ
VIESSMAN ISI TEKNİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ NE
VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİCARET A.Ş. ile varmış olduğumuz mutabakat ve yapmış olduğumuz sözleşme
gereğince, VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİCARET A.Ş. ’ ye borçlu olduğum ve ekli Veli Ödeme Planı / Maıl
Order Talimatında yazılı meblağları, BANKA’ nız ile imzalamış olduğum Kredi Kartı Sözleşmesi, işbu Taahhütname
vs. gereği kredi kartı hesabıma borç kaydederek VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİCARET A.Ş. adına ödemenizi,
borç kaydettiğiniz işbu meblağı imzalamış olduğum sözleşme, taahhüt vs. gereğince talep ve tahsile yetkili
olduğunuzu, imzalayarak verdiğim sözleşme, taahhüt, ödeme planı, mail order vs. gereği kayıtlı borçlarımın

VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİCARET A.Ş. ’ye ödenmesini ve / veya VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ
TİCARET A.Ş. ’ye ödediğiniz işbu meblağların tarafımdan Kurumunuz tarafından talep ve tahsilini engelleyecek
veya geciktirecek herhangi bir beyan, talep, ihbar, ihtar vs. işlem ve / veya eylemde bulunmayacağımı, bu yönde
tek taraflı olarak yapacağım tüm beyan, talep, ihbar, ihtar vs. işlem ve / veya eylemlerin VIESSMANN ISI

TEKNİKLERİ TİCARET A.Ş. / veya Kurumunuzun onayı olmadan uygulanmamasını, işbu Taahhüdümün, yine
Kurumunuzla imzalamış olduğum Kredi Kartı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Taahhüdüm de
herhangi bir hüküm bulunmaması, eksik hüküm olması vs. halinde imzalamış olduğum Kredi Kartı Sözleşmesindeki
tüm hükümlerin aynen geçerli olarak hakkımda uygulanmasını kabul ettiğimi,gayri kabili rücu beyan, kabul ve
taahhüt ederim.

TARİH : ____/_____/_______
ADI

: ___________________________

SOYADI : ___________________________

İMZA

: ___________________________

EK 1 : Veli Ödeme Planı / Mail Order Talimatı

FİRMA KAŞE-İMZA

