
AYAZ Elektronik Bilgisayar Ltd.Şti.   
Turgut Özal Mah.(Saadetdere Mah.)66.sok. No:15 dükkan No :4 Esenyurt - İstanbul

Vergi Dairesi: Avcilar  Vergi No: 1080132950 Tel: 0212 690 98 94 (pbx)  fax: 0212 4285756

KREDİ KARTLI ÖDEME FORMU

FİRMA / ALICI İSMİ
Adres
Telefon
Vergi Dairesi / Vergi No

AD SOYAD ( Kart Sahibi )
ADRES
Vergi No ve TC Kimlik No

BANKA ADI VE  KART NO

SON KULLANMA TARİHİ

PROVİZYON TUTARI

TAKSİT SAYISI
TAKSİT TUTARI
TOPLAM BORÇ

Tarih:      / /  20

:______________________________________________________________
:______________________________________________________________
:_________________________________ Cep: ________________________
:__________________________  / __________________________________

:______________________________________________________________
:______________________________________________________________
:__________________________  / __________________________________

:__________ -----------

: GÜVENLİK KODU*:     

VİSA   MASTER KART

:___________________     TL.-/-ProvizyonNo:___________ 

:_____________       ______________________________________________
:_____________       ______________________________________________
:_____________       

AYAZ ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.  firmasından almış olduğum mal / hizmet / vs. hukuki ticari ilişki nedeni ile ödemekle yükümlü 
olduğum ........................................TL. tutarın, yukarıda bilgilerini vermiş olduğum kredi kartımdan AYAZ ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. 
tarafından çekilmesini, bu tutarın AYAZ ELEKTRONİK LTD. ŞTİ’ ne ödemiş bulunduğumu,  tutarı ve kredi kartı bilgilerin doğru olduğunu 
ve kredi kartı limitimin yeterli olmadığı durumda kartın bağlı bulunduğu hesaba yeterli miktarı yükleyerek tutarın kredi kartımdan 
alınmasını sağlayacağımı taahhüt eder ve tüm hukuki ve cezai mesuliyetinin tarafıma ait olduğunu belge dökümünü  bizzat teati edip 
okuyarak kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.

Kredi Kartı Sahibi
Ad İmza

İstenilen Evraklar:
1-Kredi kartı ön ve arka yüz fotokopisi.
2-Kredi kartı sahibinin TC kimlik fotokopisi.
3-Firma kredi kartı halinde imza sirküleri.
4-AYAZ  gerek duyduğunda ilgili belge ve bilgilerin yazılı orijinal ve ek belgeler ile takviyeli teyidini isteyebilir.
İşbu belge taraflarca okunup imza altına alınmış ve birer sureti taraflara verilmiştir.

** Doldurduğunuz Kredi Kartı ödeme formunu ve ekte istenen evrakları AYAZ ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.’ne faksla da 
gönderebilirsiniz. Faks gönderimleri yasal olarak elden teslim ile aynı işleme konulur, AYAZ Ltd. Şti.’nin faks kayıtları esas 
alınır.

*** Lütfen firma adına işlem yapma yetkilisi dışında ürünü teslim almaya yetkili kişileri  belirtiniz.

* Güvenlik Kodu kredi kartınızın arkasındaki imza bölümünde bulunan kart numaranızı takip eden 3 haneli numaradır.

Ürünü teslim almaya yetkili kişiler:
İsim  Soyisim

Yazı ile ödenecek tutar :




