
Paket (3): 1 Yıllık 2500₺ + Kdv "Paket(2) + Kurumsal Web Sitesi (Size Özel) + Hosting + Domain"

EK Paket (1): 1 Aylık 400₺ + Kdv "Sosyal Medya Takibi"

EK Paket (2): 1 Aylık 500₺  "Google Adwords Reklam (Google Aramasında Önde Olmak)" 

3 Aylık Reklam verildiği taktirde üyelik tutarı üzerinden %50 İNDİRİM uygulanır!

Bu iş birliği anlaşmasıyla taraflar anlaşma şartlarına bağlı kalacaklarını beyan etmişlerdir.

Paket (1): 6 Aylık 1200₺ + Kdv "Firsatmeraklisi.com + Kahvaltidanevar.com Yayını"

Paket (2): 1 Yıllık 1800₺ + Kdv "Firsatmeraklisi.com + Kahvaltidanevar.com Yayını"

9- Anlaşmanın süresi ve feshi; Hizmet veren (Tedarikçi anlaşmayı fesh edeceğini yazılı yada mail yoluyla 7 gün önceden bildirmek 

zorundadır.) Buna münhasır bu tarihten 7 gün sonra sözleşme fesh olabilecektir. Ve herhangi bir geri ödeme talep 

edemeyecektir.

10- Hiz.veren tedarikçi siteden gelen müşteriyi sözleşme tarihi boyunca, rencide edici davranma,kampanyayla ilgili taahhütünü 

yerine getirmeme veya telefonla dahi olsa müşteriyi red etme,geri çevirme, kötü davranma,kampanya dışı ürün sunmak 

(zorunluluk hariç,stokta bulunmama gibi vb.) gibi sözleşmeye aykırı davrandığı tespit edilen her müşteri başına 500 TL ceza 

ödemeyi kabul eder.

11- Fırsat Meraklısı Internet Reklam Marka Tan. Hiz. Ltd. Şti.  sözleşme geçerlilik tarihi boyunca, Hizmet veren Tedarikçiyi anlaşma 

koşullarına uygun davranıp davranmadığını tesbit etmek amacıyla, hizmet vereni telefon ile arama yapabilir, ve bu aramaları 

kayıt altına olabilir. Hizmet veren  Tedarikçi işbu sözleşmeye imza atarak arananların kayıt edilebileceğini ve aramalarını kendi 

aleyhinde mahkemeye delil olarak kullanılabileceğini peşinen kabul eder. Busözleşme T.C. yasalarına tabi olacaktır ve Bursa 

Merkez mahkemeleri yetkılidir.

4- Hizmet veren / Tedarikçi Tüketici koruma mevzuatına uyacaktır, bununla ilgili tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.

5- Bu çalışma süresince Hizmet veren Tedarikçi internetten satın alınan fırsat kuponu sistemi kullanan şirketler ile çalışmayacağını 

taahhüt eder.

6- Hizmet veren / Tedarikçi hizmet / ürünün içeriğini ve şartlarını onay almadan tek taraflı olarak değiştiremez. 

7- Firsat Meraklısı bu anlaşma kapsamında makul oranda beceri ve özen göstereceğini garanti etmektedir.

8- Hizmet veren Tedarikçi bu tanıtım , kampanya kapsamındaki web sitesinde yayınlanan görsel resim tanıtım ,logo, tedarik etmek 

zorundadır.

Hizmet Veren / Tedarikçi Kayıtlı Adresi: …………………………………

Hizmet Veren / Tedarikçi Sahibi, Müdür: ………………………………..

Hizmet Veren / Tedarikçi İrtibat Kişi: ……………………………………..

Hizmet Veren / Tedarikçi İletişim Numarası: ……………………………

No: 000643

Tarih: …./…./….

1- Hizmet veren / Tedarikçi bu sözleşme ile belirlenen tarih aralığında verilecek kampanyalı /kampanyasız hizmeti garanti 

etmektedir. Hizmet veren / Tedarikçi , Hizmetler, ürünler ile ilgili başka mallar,hizmetler,hileli mallar yada sunumlar yapmayacaktır. 

(Aksine bir durum olmadıkça bu hizmeti değiştiremeyecektir.)

2- Hizmet veren (Tedarikçi Yapılan bu sözleşme akdini tüm hizmet veren personeline bilgilendirmek zorundadır.) Aksi bir durumda 

site kullanıcısının mağduriyetinden doğabilecek tüm maddi ve manevi zararların karşılanması tedarikçiye ait olacaktır.

3- Hizmet veren / Tedarikçi Hizmetini ifşa ederken site kullanıcılarına diğer müşterilerden farklı davranmayacaktır. 

Hizmet Veren / Tedarikçi:

Yekili / İmza-Kaşe:
Firsat Meraklisi İnternet Reklam, 

Marka Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

Yekili / İmza-Kaşe:



Not: Daha fazla firsatlardan yararlanabilmek için size özel daha fazla sitede çalışma yapabiliriz. Gerekli 
bilgileri almak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. 

ZİYARETCİ ANALİZİ

YILLIK +320.000 TEKİL KULLANICI


