PROGRAM SİPARİŞ SÖZLEŞMESİ

Form No: 131PSF82

Programın Kodu : ...................... Sürümü: ................
*Kullanıcı Sayısı : ......................................................

Ödeme

*Siprş.Sist./Kamp. : .................................................
*Program Fiyatı : __ __ __ __ __ , __ __ + KDV
Toplam Tutarı : __ __ __ __ __ , __ __
Tutar Yazı İle : .................................................

Lisans ve Sözleşme Şartları

Yıllık Yazılım Destek
Bedeli : __ __ __ __ __ , __ __ + KDV

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
.............................................................................

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Eğitim süresi …… saat olup program ücretine dahildir.

Enterprise Lisans
Lisans Türleri ve Özellikleri
Professional Lisans
Lisans Ücretine Dahil Eğitim Alma Süresi
Sipariş Sözleşmesi tarihinden itibaren 3 ay. Sipariş Sözleşmesi tarihinden itibaren 12 ay.
Küçük / Büyük Sürüm Upgrade
Ücretsiz / Ücretli (%60 İndirim)
Ücretsiz / Ücretli (%80 İndirim)
Yıllık Bakım Hizmeti
Ücretli
İlk yıl, her ay 2 saat yerinde hizmet ücretsizdir.
Yıl Sonu Devir İşlemleri
Ücretli
3 yıl ücretsiz.
Hediye Modül
Yok
1 adet
Kurumsal Müşteri Temsilcisi
Var
AKINSOFT Organizasyonlarına Katılım
Katılabilir
Inovax’da Reklam
1 sayfa reklam, 1 sayfa röportaj
• Sözleşmeyi onaylamadan önce programın demo sürümünü inceleyiniz. 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.
• Ödeme kısmında yazan toplam tutar; peşin satışlarda hemen, vadeli satışlarda vade tarihinde ödenmediği taktirde hizmet edimi ödeme
yapılıncaya kadar askıya alınır.
• Programlarımızın güncellenmesi, ilk lisans alım tarihinden itibaren 1 yıldır. Bu güncellemeler; programın mevcut yapısındaki, yasal zorunlu
düzenlemeleri kapsamaktadır.
• 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. İki nüsha orijinal olarak düzenlenecek sözleşmenin bir
nüshasını mutlaka alınız.
• Kiralık olan yazılımlar için bu sözleşmeye ek olarak AKINSOFT Yazılım Kiralama Sözleşmesi imzalanacaktır.
• İlave eğitimde program lisans bedelinin (kampanyasız bedel) %10'u alınır.
• Program başka bir firmaya devredilecekse program bedelinin %50’si AKINSOFT’a ödenmelidir. www.akinsoft.com.tr Lisans Sistemi’de
yazan programlar hariç.
*Şirket / Firma Adı : ..................................................................
Tabela Adı

Müşteri Bilgileri

.............................................................................

PaketModül

*Programın İsmi : ......................................................

Ödeme Şekli ve
Eğitim

Program

T.C. Kül.Tur.Bak. Bil -Kod: 772

Sözleşme Tarihi: …./…/….

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

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

* Lisans No
(AKINSOFT Müşterisi ise)
Vergi Dairesi

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

Vergi No

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

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

Web Adresi

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

*Sektör

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

*Adres:

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

Kampanyalar ve haberler ile ilgili, mail ve sms aracılığı ile bilgi almak istemiyorsanız, lütfen kutucuğu işaretleyiniz
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.

İmzalar

Çözüm Ortağı
Bayi Kodu
…. / …. / 20..
İmza / Kaşe

Müşteri
…. / …. / 20..

