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Toplu Paket Alım Sözleşmesi 
.../.../20.. 

 

Taraflar; 

Toplu Satışı Yapan (AKINSOFT) :  

 Sözleşmede kullanılacak kısaltma: AKINSOFT 

Ticari Ünvan   : AKINSOFT, AKIN Yazılım Bilgisayar İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 Adres  : İstanbul Yolu, AKINSOFT Plaza No:103 42070 Selçuklu / KONYA 

İlçe / İl  : Selçuklu / KONYA 

Tel. / Faks : 0332 261 18 00 - 444 40 80 / 0332 261 17 77 

 

Toplu Paket Alımı Yapan (Çözüm Ortağı) : 

 Sözleşmede kullanılacak kısaltma : Çözüm Ortağı 

 Bayi Kodu :  

Ticari Unvan :  

 Adres  :  

İlçe / İl  : 

 Tel. / Faks :  
 

Amaç:  

 Bu sözleşme “AKINSOFT Paket Satış Sistemi” kapsamında, Çözüm Ortağı’nın AKINSOFT 

internet sitesinden alımını yapacağı paket programlar için AKINSOFT ile Çözüm Ortağı’nın hak ve 

yükümlülüğünü belirlemek üzere düzenlenmiştir.  
    

 

Sözleşme Şartları: 

1. Alınacak paket programların son lisanslama tarihi; internet sitesi üzerinden verilen siparişin 

ödemesinin de yapılmasının ardından, AKINSOFT sisteminde kayıt edildiği tarihten itibaren iki 

(2) yıldır. 

2. Çözüm Ortağı’nın satış yetki alanı Türkiye ile sınırlıdır. Türkiye’de istediği şehire satış yapabilir. 

3. Çözüm Ortağı son lisanslama tarihine kadar alım yaptığı paketlerin satışını, satış yetki alanı 

çerçevesinde yapabilir. Bu tarihten sonra satışını yapamadığı paketler için herhangi bir hak iddia 

edemez. (Aktivasyon kodları otomatik olarak geçersiz olacaktır.) 

4. Çözüm Ortağı paket alımı yaptıktan sonra hiçbir nedenle parça parça veya toplu olarak iade 

talebinde bulunamaz ve herhangi bir hak iddia edemez. (Çözüm Ortağı sözleşmesi fesih olsa bile) 

5. Paket/lere göre önerilen son kullanıcı satış fiyatı AKINSOFT Paket Satış Sisteminde verilmiştir. 

Çözüm Ortağı bu sözleşme ile paketlerin satış fiyatını bildiğini kabul eder. Bu fiyatın üzerinde 

satış yapılamaz. Bu durumda üçüncü kişilere karşı AKONSOFT sorumlu değildir ve oluşabilecek 

zararlarda çözüm ortağına karşı rücu hakkı saklıdır. 

6. Alım yapılan programlar için verilen fiyatlar tek kullanıcı için verilen fiyatlardır. 

7. Son kullanıcı ek modül veya kullanıcı artışı istediğinde aynı paketten bir tanesi daha açılarak aktif 

hale getirilir (Her upgrade paketi +5 kullanıcı veya 4 adet Octoplus modülünü kapsamaktadır.) ya 

da normal upgrade işleminde olduğu gibi sipariş sözleşmesi doldurulup Genel Merkez’e iletilir. 

Son kullanıcı aldığı pakete ek modül veya kullanıcı artışını herhangi bir AKINSOFT birimi 

üzerinden yapabilir.  

Sözleşme tarihinden itibaren tüm paket alımlarında Çözüm Ortağı, AKINSOFT Paket Satış 

Sistemi şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. 

                   

Çözüm Ortağı                                                   AKINSOFT 

 


