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DEPOLAMA SÖZLEŞMESİ
I.

Sözleşmenin Amacı

İş bu sözleşme aşağıda adları yazılı nakliyat firması ve eşya sahibi arasında, firmanın eşyaları alınacak
adresten bırakılacak adrese aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda taşınması ve depo edilmesini
gerçekleştirilmesi için düzenlenmiştir.
Taraflar sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğinin bütünü ile anlaşıldığını ve tüm hükümlerini
onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
II.

Taraflar

Nakliyeci Unvanı: Uğur Nakliye Turizm Gıda İnş. Oto San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi: İçerenköy K.Bakkalköy Zübeyde Hanım Sokak Güneş Apt. No: 2 /10 Ataşehir-İstanbul
Müşteri:
Eşya Sahibi Unvanı:

Tel:0 (5… ) … .. ...

Eşyanın Alınacağı Adres:…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Eşyanın Bırakılacağı Adres: Sancaktepe depo (2)
Eşyanın Tipi :………………………………………………………………………………………………….
Nakliye Fiyat :…………………………………………………………………………………………………
Kira ödemesi :…………………………………………………………………………………………………
Ödeme Şekli : havale / nakit / k.kartı
Müşteri Erişim numarası :………………………………
Depolama tarihi :………………………………………………………………………………………………
SÖZLEŞMENİN KONUSU
1. Bütün ambalajlama , paketleme , montaj işlemleri Uğur Depolama tarafından yapılacaktır.
2. Müşteri , İşbu Sözleşme'nin taraflarca mutabık kalınan ücreti Sözleşmede belirtilen süreler içinde
Uğur Depolama'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder .
3. müşteri'ye kiralanan depoda gerekli her türlü yangın, hırsızlık, su baskını, haşarat vb. tahriplere
yönelik risklere karşı Uğur Depolama tarafından sigorta yaptırılacak olup, söz konusu poliçe primleri
Uğur Depolama tarafından ödenecektir.
4. Müşteri , Eşyalar'ın Teslim Alınacağı Adres'ten çıkarılmasından önce Sözleşme'yi akdetmekten
vazgeçer ise Uğur Depolama'nın o ana kadar yapmış olduğu tüm masrafları ödemekle yükümlüdür.

5. Müşteri tarafından iadesi talep edilen Eşyalar için, Taraflar ve/veya yetkililerince bir iade tutanağı
(Müşteriye Teslimat Formu) hazırlanacaktır. İade Tutanağı'nın Taraflar'ca imzalanması ile Eşyalar
Uğur Depolama tarafından teslim edilecek ve Eşyalar'ın iadesi bu surette gerçekleştirilmiş olacaktır
6. Müşteri, depolanan eşyaları geri almak istediğinde, Uğur Depolama'dan teslimat için en az 2 iş günü
öncesinden ve hafta içi iş günlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında olmak kaydıyla Sözleşme konusu
eşyanın teslim tarihi konusunda randevu almak durumundadır
7. 1 Eşyalar'ın, deponun bulunduğu depolanacak yerde veya masrafı, maliyeti MÜŞTERİ'ye ait olmak
üzere, Eşyalar'ın Teslim Alınacağı Adres'ten teslim alınması ve/veya teslim edilmesi ve saklama
işlemi için ayrılmış olan Uğur Depo’ya taşınması, yerleştirilmesi islerinin tamamı Uğur Depolama
tarafından gerçekleştirilecektir.
8. Uğur Depolama, işbu Sözleşme süresi boyunca MÜŞTERİ'ye ait eşyaları, hasarsız muhafaza
edecek olup, MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, hizmet bedelinin tam ve
eksiksiz olarak ödenmesi şartıyla MÜŞTERİ'ye iade edecektir
9. Hizmet bedelinin Üretici Fiyat Endeksi oranının 10 puan fazlasının uygulanması sonucu oluşan
bedelin üzerinde bir hizmet bedelinin belirlenmesi durumunda, MÜŞTERİ bu hizmet bedelini kabul
etmez ise Sözleşmeyi 7 gün içinde fesih ederek eşyalarını geri alabilecektir. Aksi takdirde yeni
dönem hizmet bedelini kabul etmiş sayılır.
10. Sözleşme kapsamında Hizmet Bedelleri aylık olarak belirlenmekte olup, Uğur Depo'da bulunan
Eşyalar'ın herhangi bir nedenle, 1 aydan daha kısa bir süre içerisinde teslim alınması halinde
MÜŞTERİ, Eşyalar'ın teslim alındığı ayın tam (aylık) Hizmet Bedeli'ni ödeyeceğini şimdiden
beyan, kabul ve taahhüt eder.

11. Sözleşmenin Sona Ermesi
İşbu sözleşme noktadan noktaya nakliyat firmasının eşyayı hasarsız bir şekilde taşınılacak yeni adrese teslim
etmesi, bu sözleşmede belirtilen şekilde yerleştirmesi ve bu adresten ayrılması ile sona erer.
.
NAKLİYECİ FİRMA

EŞYA SAHİBİ

Not: Bu Belge www.uguresyadepolama.com web sitesinden indirilmiştir.

