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VISA EUROCARD / MASTERCARD  

TEK ÇEKİM TAKSİTLİ TAKSİT SAYISI

TOPLAM  ÖDEME TUTARI (RAKAMLA) . , TL

TOPLAM  ÖDEME TUTARI ( YAZI İLE ) TL

C A R İ V İ R M A N

KART SAHİBİNİN ADRESİ

5. İşbu Form ile vermiş olduğunuz banka/kredi kartınızın türü, banka/kredi kartının güvenlik kodu, banka/kredi kartının son kullanma tarihi, banka/kredi kartı numarası ile 

kart hamili ad ve soyad, adres, telefon bilgileri, tutar bilgileri GEGİ tarafından işlenmektedir. Detaylı bilgi için www.gegi.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. 

LÜTFEN BU FORMU DOLDURUP, YAZDIRDIKTAN 

SONRA, FAKS İLE TARAFIMIZA ULAŞTIRINIZ.

FAKS NUMARAMIZ

0 216 430 89 23

3. İşlem akabinde müşteri ile ilgili banka arasında karta ait yaşanabilecek herhangibir ihtilaf veya problemden satıcı firma formda yeralan bilgilere sadık kaldığı

takdirde hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Karta ait ödeme sorumluluğu tamamen kart hamiline aittir.

Gegi Bilgi Teknolojileri A.Ş. 

VD.Sarıgazi - VN.390 100 8392

FİRMA

İMZA & KAŞE

TARİH

 RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILI ÖDEME TUTARININ KREDİ KREDİ KARTI HESABIMDAN TAHSİL EDİLMESİNİ 

VE YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARI KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

4. Müşteri mal alımı akabinde tahsilat işlemi için kullandığı KREDİ KARTI bilgilerinin doğruluğundan, kartı bilgilerinin çalıntı olmasından veya kopya kart gibi diğer yasa

dışı yollarla elden edilmiş olmasından doğacak tüm problemlerinden sorumludur.

POSTA KODU

TAKSİT SEÇİMİ

2. Mail order'li satışlardan tek çekim veya taksitli her türlü işlemlerde kart bilgilerine ait sorumluluk kart sahibine aittir. Satıcı firma yalnızca formda belirtilen tarih ve tutarda

işlem yetkisine sahiptir. Satıcı firma bu form'a ait rakam ve bilgiler dışında bir işlem gerçekleştirmediği takdirde yapılan işlemlerdeve sonrasında vuku bulabilecek

problemlerde herhangibir sorumluluğa sahip değildir.

CEP TELEFONUEV / İŞ TELEFONU

Gegi Bilgi Teknolojileri A.Ş.

MAIL ORDER FORMU

CVC2….. SON KULLANMA TARİHİ 

1. Gegi Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Gegi Bilgi Teknolojileri A.Ş.'ne bağlı diğer internet satış sitelerinden veya telefonla vermis olduğum siparişe bağlı olarak yapmış olduğum

alış-verişlerde kullandığım kredi kartlarının sahte, kayıp, çalıntı vs. kart olmadığını, kart sahibinin bilgisi dahilinde kullanıldığını, kullanılan kart ile ilgili her hangi bir nedenle

ödeme iptali olması halinde ve/veya iade talebi olması halinde Gegi Bilgi Teknolojileri A.Ş nezdinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğumu , bu zararların Gegi Bilgi

Teknolojileri A.Ş nezdindeki cari hesabıma borç olarak kaydedileceğini ve Gegi Bilgi Teknolojileri A.Ş tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal ve nakden Gegi

Bilgi Teknolojileri A.Ş' ne ödeyeceğimi ve/veya Gegi Bilgi Teknolojileri A.Ş nezdindeki cari hesabımda mevcut bedellerden her hangi bir ihtar, ihbar ve/veya hüküm

tesisine gerek kalmaksızın tahsil edilmesine muvafakatim olduğunu, bu kart kullanımı ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsımıza ait olduğunu, kabul beyan ve

taahhüt ederiz.

KREDİ KARTI NO

KREDİ KARTI CİNSİ

BANKA ADI

ŞEHİR

KART SAHİBİNİN ADI / SOYADI TARİH


