LİSANS DEVİR SÖZLEŞMESİ

Form No: 401LDS11

*Programın İsmi : ......................................................
Programın Kodu : ...................... Sürümü: ................
*Kullanıcı Sayısı : ......................................................
Modül Bilgisi : ......................................................
Standard Lisans (Sta)
Büyük sürüm upgrade için
Küçük sürüm upgrade için

A
Program bedelinden %60 indirim
uygulanır.
Ücret ödenmez.

Program başka bir işletmeye
%50 bedelle devredilebilir.
Program Fiyat Listesindeki ödeme koşulları esas alınır.

*Siprş.Sist./Kamp. : ………………………………………………………

Ödeme

Program

T.C. Kül.Tur.Bak. Bil -Kod: 772

*Program Fiyatı : __ __ __ __ __ , __ __ + KDV
Toplam Tutarı : __ __ __ __ __ , __ __
Tutar Yazı İle : ………………………………………………………

Son kullanıcı program eğitimini, devir sözleşmesi doldurulduktan en geç
3 ay içerisinde almakla yükümlüdür. Bu süre içerisinde alınmamışsa son
kullanıcı eğitim hakkı iddia edemez.
Eğitim
saat olup
olup program
program ücretine
ücretine dahildir.
dahildir.
Eğitim süresi
süresi ……
.... saat

• Sözleşme yapıldıktan sonra bir hafta içerisinde program faturanız çözüm ortağımıza gönderilecektir. Bu süre zarfında çözüm ortağımızdan
program faturanızı teslim alabilirsiniz. Programa ait lisans belgenizi ise www.akinsoft.com.tr sitemiz üzerinden giriş yapacağınız müşteri
panelinden çıktı olarak alabilirsiniz. Program faturası bulunmayan firmaların lisansı geçerli sayılmaz.
• İşletme bir bütün halinde devredilmişse devir ücreti alınmaz; aksi durumda devralan işletme programı %50 indirimle alabilir. Diğer %50 sini
devreden kişi, devralan kişiden talep etme hakkına sahiptir. Her iki durumda da firmalar arasında yapılan devir sözleşmesi esas alınacaktır.
• Programın, devir işlemi yapıldığı tarihteki fiyatı geçerli olacaktır. (Kampanya varsa uygulanır.)
• Sözleşme AKINSOFT Genel Merkez tarafından onaylandıktan sonra kullanım hakkına sahip olabilirsiniz.
• AKINSOFT önceden haber vermeksizin Lisans Belgesi İçerik Form’unda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Bu sözleşme yukarıda yer alan form no ile takip edilmektedir. AKINSOFT Genel Merkez’deki nüshasının aslı ile arasında uyuşmazlık olması
durumunda ortaya çıkacak problemlerden AKINSOFT Çözüm Ortağı sorumludur.

*Şirket / Firma Adı : ..................................................................
Tabela Adı

: ..................................................................

*Adı Soyadı : ..................................................................

Devralan Müşteri

* Lisans No

* Telefon / Faks : ..................................................................
Telefon 2 (Gsm) : ..................................................................
*E-mail

: ...............................@................................

Web Adresi

: ..................................................................

*Adres

: ..................................................................

Vergi Dairesi

: ......................................................

Vergi No
* Sektör
İmza/Kaşe

: ......................................................
Sözleşme Tarihi: .... / .... / 20....

..................................................................
AKINSOFT kampanyaları ve haberleri ile ilgili, mail ve sms aracılığı ile bilgi almak istiyor musunuz?

Evet

Hayır

Çözüm Ortağı

Devreden

Sipariş sözleşmesini gönderdiğiniz gün içerisinde, satın aldığınız programdan lisans bölümüne oradan da online lisansa giriniz.
Müşteri kodu bölümüne vergi numaranızı eksiksiz yazarak lisanslama işleminizi tamamlayabilirsiniz.

………………….. firmam adına kayıtlı olan ...................... lisans no’lu

İmza / Kaşe

................................ Programımı, yukarıda bilgileri bulunan firmaya
devrediyorum.

Satış Noktası / Bayi

Ana Bayi

Bölge Bayi

…. / …. / 20....

…. / …. / 20....

…. / …. / 20..

Bayi Kodu
Satışı Yapan Yetkili

İmza / Kaşe

