Mer Bilişim Tic.Ltd.Şti.
Kredi Kartı (Mail Order ) ile Ödeme Talimatnamesi
Tarih : …./…./…….
Talimatı gönderen bayii
Adı Soyadı
:
İş Adresi
:
İş telefon/Faks
:

(Kaşe İmza)

TEK ÇEKİM ÖDEME:………………………….…...TL (Yazı İle…………………………….………………………………………)
TAKSİTLİ ÖDEME:………………………….…...TL (Yazı İle…………………………….………………………………………)
TAKSİT SAYISI:………..

BANKA ADI.................................................................

Talimatı veren Kart Sahibinin Adı Soyadı:
Adres:
GSM (Cep) / Sabit Telefon:
… / … / …… tarihinde şahsım / şirketim / talimatı gönderen bayii adına MER BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.‘ den satın alınmış ürünlerin ödeme tutarı
olan yukarıdaki rakamın aşağıda belirtilmiş olduğum kredi kartı hesabımdan iş bu talimatım ile tahsil edilmesini rica ederim.
Kart Numarası (16 haneli kart numaranızı yazın.)

Kartın Son Kullanma Tarihi (Ay-Yıl)

Güvenlik Kodu (CVV2)

Master Visa

Kredi Kartı Sahibi Muvafakati ve taahhüdü:
İş bu Mail Order talimatına konu olan, yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve özgür irademle yazdığımı kabul ettiğim kredi kartımla
ödediğim paranın karşılığı olan malı talimatı gönderen MER BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.’den tam ve eksiksiz olarak teslim aldım. MER BİLİŞİM TİC.
LTD. ŞTİ.’nin kredi kartımdan, belirtilen tutarı çekimini kabul ediyor, çekime itiraz etmeyeceğimi, Kart numarasının değişmesi, son kullanma
tarihinin geçmesi, çalınması, kaybolması durumunda, gerekli yerlere yasal başvuru yapacağımı, satıcı kurumun bu durumla
ilişkilendirilmeyeceğini, bila kaydu şart gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.
Kredi Kartı Sahibi İmza
Talimatı gönderen Bayii Kaşe/İmza

DÖVİZ TİPİ: USD

EUR

YTL

Ödeme, seçtiğiniz döviz tipine göre, cari hesabınıza MER BİLİŞİM TİC.LTD.ŞTİ. tarafından belirlenecek kura göre işlenecektir.

FATURA BİLGİLERİ
Faturayı
Şahsıma Kesiniz
Aşağıdaki Firmaya Kesiniz
* Şahıs/Şirket Unvanı : ........................................................................................................................................................................
* Şahıs/Şirket Adresi :.......................................................................................................................................................................
* Vergi Dairesi
:.Vergi Numarası
Talimatı gönderen bayii taahhüdü
İş bu müşterime ait kredi kartından, müşterimin muvafakati ile kredi kartı talimatıyla çekilen para tutarındaki malı MER BİLİŞİM TİC. LTD.
ŞTİ.’den aldım ve müşterim/kart sahibine teslim ettim. Herhangi bir itiraz vukuunda tüm sorumluluğun şahsıma ve şirketime ait olduğunu
bila kaydu şart gari kabili rücuu olarak kabul ve taahhüt ederim.
Kredi Kartı Sahibi İmza
Talimatı gönderen
Bayii Kaşe/İmza

İstenen Evraklar
1- Kredi Kartı Arkalı-Önlü Fotokopisi 2- Kredi Kartı sahibinin kimlik fotokopisi 3- Kart sahibinin şirket yetkilisi imza sirküsü
MER BİLİŞİM TİC.LTD.ŞTİ.
Çavuşoğlu Mh.Spor Cd.No:70 Kartal –/ İSTANBUL
Tel : (216) 709 5637 Fax : (216) 688 5268 www.merbilisim.com - www.toptanag.com

