ECE PETROL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-MÜŞTERİ TAŞIT TANIMA SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

DUYURU
İNDİRİMLİ AKARYAKIT PROJESİ
Yürütülen çalışma sonucunda, Shell & Turcas A.Ş. yetkili bayisi ECE Petrol Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin
SHELL Taşıt Tanıma Sistemi ile tüm Türkiye’deki SHELL istasyonlarından otomatik yakıt alımlarında
personelimize özel indirim imkanı sağlayacak yeni bir uygulama başlatılmıştır.
Bu yeni uygulama ile;
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye’deki tüm SHELL İstasyonlarından Taşıt Tanıma Anahtarlığı ile yapılacak akaryakıt alımlarında;
pompa fiyatı üzerinden motorin ve benzin alımlarınız için %3,5 oranında indirim sağlanacaktır.
İndirimden plakanıza özel çıkarılacak olan Shell Akıllı Anahtarlık ile yararlanılabilecektir.
Shell Akıllı Anahtarlık otomasyon sisteminin bir diğer ürünüdür, indirimli yakıt almanızı sağlayan
karttır, Smart Kart’tan farklıdır. Smart Kart sadece puan toplamanızı sağlar.
Shell Akıllı Anahtarlık için herhangi bir kullanım bedeli alınmamaktadır.
Her personel üç adet araç tanımlatma hakkına sahip olacaktır.
Bu anlaşma Benzin ve Motorin yakıtları için geçerli olup LPG’ yi kapsamamaktadır.
İndirimli Akaryakıt Projesinden Akıllı Cep telefonunuz olmadığında da faydalanabilirsiniz…

Sisteme dahil olmak isteyen personelimizin; başvuru evraklarını öncelikle elektronik ortamda info@ecepetrol.com
mail adresine, sonrasında da ıslak imzalı olarak firmanın IDOSB Mah. Des1.Cad. Des Tic. Mer. No:3/19
Ümraniye /İSTANBUL adresine göndermeleri gerekmektedir. Sistemin işleyişi hakkında daha detaylı bilgi almak
ve/veya diğer sorularınız için info@ecepetrol.com adresine yazabilir, 0216 3132828 nolu telefonu arayabilirsiniz.
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İDOSB Mah. DES 1.Cad. Des Tic. Mer. No:3/19 Ümraniye / İSTANBUL Adresinde mukim ECE PETROL OTO. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (bundan böyle kısaca “ECE” olarak
anılacaktır) ile MÜŞTERİ (……………………….........................................................) arasında SHELL & TURCAS A.Ş.’nin Türkiye’de uyguladığı ve Sözleşme metni içerisinde açıklanan
SHELL & TURCAS A.Ş TANIMA SİSTEMİ’NİN (bundan böyle kısaca “STPAŞ TTS” olarak anılacaktır) çalıştırılmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen şartlarla imzalanmıştır.
1. STPAŞ TTS SİSTEMİNİN AÇIKLANMASI VE İŞLEYİŞİ
SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ
Tümüyle elektronik olarak kontrol edilen bir self servis yakıt dolum sistemi olan STPAŞ TTS’nin çalışması için gerekli cihazlardan aracın plakasına tanımlanan ve araca monte
edilmeyen Akıllı Anahtar’ın (bundan böyle “AA” olarak anılacaktır) aşağıda bahsi geçen özellikleri vardır:
Akıllı Anahtar (AA)
- Akaryakıt ikmal tarihini, saatini, yakıt miktarını, tutarını bilir.
- Taşıt için belirlenen yakıt haricinde taşıta yakıt vermez.
- Elde taşınan bir cihazdır.
FATURALAMA
ECE, MÜŞTERİ'ye ayda 2 adet olmak üzere akaryakıt bedelini faturalandırır. Fatura tarihleri 15, ve ayın son günüdür. ECE fatura tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
PROGRAMLAMA VE MONTAJI
AA (Akıllı Anahtar); programlaması STPAŞ ve ECE tarafından tesis veya tayin edilmiş bir programlama merkezinde müşterinin gönderdiği bilgiler doğrultusunda yapılır.
Programlanan AA (Akıllı Anahtar) MÜŞTERİ’ye teslim edilir. AA elde taşınan bir ekipman olduğu için herhangi bir montaj işlemi gerektirmez. AA’lar müşteriye yakıt alımı kapalı
şekilde teslim edilir. Müşteri AA’ları teslim aldıktan sonra Müşteri Hizmetleri ile irtabata geçerek, yakıt alımını açtırabilir.
2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. STPAŞ’ın Hak ve Yükümlülükleri:
1. MÜŞTERİ’ye STPAŞ akaryakıt istasyonlarından yaptığı alışverişlerde fatura verilmez. STPAŞ TTS vasıtası ile müşterinin çeşitli istasyonlardan yaptığı alımlar ayda iki defa ECE
tarafından fatura edilir. ECE 15 günde bir kestiği faturaları MÜŞTERİ’nin Araç Formu’nda beyan ettiği e-mail adresine e-fatura olarak iletilebilecektir.
2. MÜŞTERİ beyan ettiği mail adresine ve/veya gsm numarasına ECE tarafından gönderilen uygulama linkini açarak “BENZİN AL” uygulamasını cep telefonuna (iOS ve Android
telefonlar) indirecektir. Uygulama indirildikten sonra MÜŞTERİ, beyan ettiği plakayı ve ECE’nin vereceği şifreyi girerek sisteme giriş sağlayacaktır. MÜŞTERİ, “BENZİN AL”
uygulaması içerisinde yer alan bilgilerini güncel tutmak ve güncel Kredi Kartı bilgilerini sisteme girmekle yükümlüdür.
Müşteri ile haberleşme yapılacak kayıtlı e-posta adresleri:
3. MÜŞTERİ, münhasıran, TTS ile yaptığı yakıt alımlarının ödemesini, Banka Kredi Kartı ile yapmayı, online tahsilatın gerçekleşmemesi durumunda banka kart bilgileri
üzerinden mail order yöntemi ile tahsilat yapılabileceğini de beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. . Ödemeler, geçerliliği ECE tarafınca onaylanan kredi kartlarıyla yapılır. Ödeme
yapılacak kredi kartı müşteriye ait olmalı ECE’ ye ibraz edilmelidir. Mal alımında TTS’ ye göre değişen tutarlarda ön provizyon blokajı uygulanır. Her halükarda sözleşme gereği
oluşabilecek farklar yine aynı kredi kartından tahsil edilir. Akaryakıt alım tutarları Kredi Kartından tahsil edilemediği taktirde AA (Akıllı Anahtar) yakıt alımına kapatılır. Ödeme
tahsil edildikten sonra açılır. Shell satış yerlerinde MÜŞTERİ’nin yaptığı alışverişlerde, MÜŞTERİ’ye fatura verilmez. MÜŞTERİ bu sözleşmeyi imzalayarak cep telefonuna
ve/veya mail adresine “ECE” tarafından veya “BENZİN AL” tarafından iletilecek her türlü bilgi yapılabileceğini kabulünü beyan eder.
Her yakıt alımında MÜŞTERİ’nin akıllı cep telefonuna indirdiği “BENZİN AL” uygulaması üzerinden girmiş olduğu Banka Kredi Kartından ticari koşulları doğrultusunda bedel
anlık olarak tahsil edilir. MÜŞTERİ bu sözleşme ile akaryakıt alımlarının kredi kartından tahsilatı için otomatik ödeme talimatı verdiğini kabul eder. Her tahsil edilişte
MÜŞTERİ’nin akıllı cep telefonunda yer alan uygulamada “İşlemlerim” bölümüne işlenir. Uygulamanın kullanılmaması durumunda ise MÜŞTERİ’nin belirttiği kayıtlı e-posta
adresine sistem tarafından bilgilendirme maili atılır. MÜŞTERİ, ayrıca uygulama içerisinde 1 aylık yakıt alımlarının bilgisini ve tahsilatı gerçekleşememiş işlemlerini
görüntüleyebilir.
MÜŞTERİ, kart numarasının değişmesi, son kullanma tarihinin geçmesi, çalınması, kaybolması durumunda, gerekli yerlere yasal başvuru yapacağını, satıcı kurumun bu
durumla ilişkilendirilmeyeceğini taahhüt eder. Aksi halde yapılacak tüm harcamalardan şahsen sorumlu olacağını kabul eder. Yine aynı ECE, MÜŞTERİ’nin bildirdiği kredi
kartından sözleşme gereği ön provizyon blokajı uygulamasına kabul ve taahhüt eder.
4. ECE, STPAŞ’ın akaryakıt istasyonlarından ikmal yapmak isteyen Müşteri adayının kredibilitesine ait bilgilerin gelmesini bekler. Müşteri Adayını sisteme dahil etmek üzere
gerekli teknik çalışmaları başlatır ve tamamlar.
5."STPAŞ"ın tüzel kişiliğinin değişmesi veya "STPAŞ"ın herhangi bir kişi ile ortaklık tesis etmesi veya "STPAŞ" 'ın ticari faaliyetlerini üçüncü kişiye devretmesi neticesinde,
"STPAŞ"ın "ECE" ile olan TTS sözleşmesini de bütün hak ve yükümlülükleriyle birlikte üçüncü kişiye devretmesi halinde, meydana gelen yeni yapı çerçevesinde, "Müşteri" de
işbu sözleşmeyi "ECE"ile devam ettireceğini kabul eder
6. MÜŞTERİ, ECE tarafından iş bu sözleşme ile belirlenmiş bütün bedellerin ödemelerini ECE’ye bildirdiği Banka Kredi Kartı ile yapacaktır. Ödemenin yapılmaması durumunda
AA yakıt alımına kapatılır. Ödeme yapıldığında açılır. ECE tarafından müşteriye kesilen fatura bedellerinin yukarıdaki şekilde ödenmemesi halinde MÜŞTERİ, ECE tarafından
kesilen fatura bedellerini vadesinde direk olarak ECE’ye ödemekle yükümlüdür. Vadesinde yapılmayan ödemeler için gecikme faizi aylık %2 üzerinden tespit edilerek
uygulanır.
7.ECE, MÜŞTERİ’ye fatura edilecek akaryakıt bedelinin KDV hariç toplamından

%3,50 (yüzdeüç,elli) iskonto yapacaktır.

ECE, ticari ilişki çerçevesinde mal alan müşterilerimiz için her ayın 2.günü olmak üzere FİNDEKS sorgulaması yapacaktır. FINDEKS verilerinin uygun olmaması durumunda
şirket işbu sözleşme kapsamındaki mal satışını durdurabilir.
8.MÜŞTERİ, ECE ile STPAŞ’ın MÜŞTERİ’ye TTS ile akaryakıt ikmal etmesi için verdiği AA’ları; ileride bu ya da buna benzer işbu Sözleşme kapsamında verebileceği
manyetik/çipli plastik kart, anahtarlık vb. herhangi bir elektronik yakıt dolum kartını /ekipmanını/cihazını veya bunlara benzer harhangi bir dolum/ödeme aracını farklı
herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin TTS benzeri ya da aynı işlevdeki diğer sistemlerinde veya bu şirketlerin bayisinde akaryakıt ikmali veya benzeri bir amaçla
kullanmamayı kabul ve taahhüt etmiştir. MÜŞTERİ’nin ECE’nin vermiş olduğu cihazlar ile farklı bir akaryakıt dağıtım şirketi ile ikmal yapması durumunda STPAŞ’ın her türlü
hukuki hakkı saklıdır.
2.2. Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri:
1. Müşteri araç bilgilerini ruhsat görüntüsü olarak ECE’ ye iletecektir.
2. Müşteri, TTS’ye dahil olan Taşıtın satılması, çalınması, kaybolması veya kaza sonucu AA’ya zarar gelmesi gibi durumlarda ECE’ye bu bilgiyi hemen bildirmek zorundadır. Bu
bildirim mesai günleri dahilinde saat 17.00’a kadar yapılmalıdır.
3. Müşteri AA iadesi yaptığında yazılı belge almak ve saklamak, gerektiğinde yazılı belgeyi beyan edebilmek ile sorumludur.
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4. Ariyeten Müşteri kullanımına verilen AA’lar STPAŞ veya ECE tarafından sigortalı değildir. Müşteri sigortalayıp sigortalamamakta serbesttir. Ancak her ne şekilde olursa
olsun iade edilmeyen AA bedelleri MÜŞTERİ’den tahsil edilir.
5. MÜŞTERİ, mülkiyeti altındaki veya herhangi başka bir hukuki sebebe dayanarak uhdesinde bulunan taşıtların akaryakıt tüketimini münhasıran STPAŞ Taşıt Tanıma Sistemi
(TTS) ile ikmal edecektir. MÜŞTERİ’nin TTS dışında ikmal görmesi dışında araçlarda oluşabilecek herhangi bir arıza veya zarardan hiçbir şekilde STPAŞ ve ECE sorumlu değildir.
6. Taşıtın satılması, değiştirilmesi, sistemden çıkılması, sözleşmenin feshi ve bitmesi yenilenmemesi halinde MÜŞTERİ Taşıtına tanımlanmış AA’ların geri gönderilmesi için
ECE’ye bildirimde bulunmakla mükelleftir. ECE’ye iletilmeyen AA başına 10-ABD doları+ KDV olarak MÜŞTERİ’ ye fatura edilir. Diğer taraftan sökülmeyen ve/veya iade
edilmeyen AA’lı taşıtların MÜŞTERİ adına yapılan akaryakıt alışverişlerinden MÜŞTERİ sorumludur. 10. İşbu sözleşmede bahsedilen ABD doları cinsinden fatura edileceği
belirtilen bedellerin tamamı fatura tarihindeki TC Merkez Bankası Döviz satış kuru üzerinden ECE’ye ödenecektir.
3. GİZLİLİK
Tarafların bu sözleşme dolayısıyla elde edebilecekleri, birbirlerine veya sisteme dahil olan üçüncü şahıslara ait her türlü bilgi tam bir gizlilik içinde saklanacak ve diğer tarafın
yazılı ön izni olmaksızın kamu kurumları dışında hiçbir şekilde hiçbir merciiye ifşa edilmeyecektir.
4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren 3 (üç) yıl geçerlidir. Tarafların sözleşmenin sona erme tarihinden en geç 30 gün evvel birbirlerine herhangi bir fesh-i ihbar’da
bulunmamaları halinde işbu Sözleşme 2 (iki) yıl süre ile uzar. Bu sürenin sonunda sözleşme herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Taraflar
dilerlerse karşılıklı yapılan yazılı ek sözleşme ile mutabık kalınan süre kadar sözleşmeyi uzatabilirler.
5.MÜCBİR SEBEPLER
STPAŞ, ECE veya Müşteri hükümet, liman, belediye, veya diğer yetkili bir makamca verilecek bir emre uymaları yüzünden işbu Anlaşma ve eklerindeki hükümleri yerine
getirmekte gecikir veya tam olarak yerine getirmez, engele maruz kalır veya alıkonursa, mücbir sebep olarak kabul görecek bu hallerden dolayı gerek STPAŞ ve ECE gerekse
Müşteri hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Yukarıdaki hükmün genelliği saklı kalmak üzere aşağıdaki haller de bu hususa dahildir:
Harp, yolların kapanması, kara trafiğinin kesilmesi veya aksaması, grev veya grev ihtimali, lokavt, işin yavaşlatılması, kargaşalık, hükümetin ve kamu kurumlarının emir veya
tahditleri, hükümetin el koyması, keza herhangi bir hükümet, belediye, liman ve diğer bir kamu makamının veya bu makam sıfatı ile haraket eden şahsın emir ve isteklerine
uymak, ayrıca STPAŞ’ın mevcut ikmal veya dağıtım kaynaklarının kısmen veya tamamen kesilmesi.
Ancak, yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin hiçbiri, doğmuş ECE alacaklarının ödenmesinin durdurulması için sebep teşkil etmeyip, doğmuş alacaklar vadesinde ödenmesine
engel teşkil etmeyecektir.
6.FESİH
Taraflardan herhangi birinin bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimlere uymaması durumunda diğer taraf sözleşmeyi 1 ay önceden bildirmek şartı ile tek taraflı olarak fesh
etme hakkına sahiptir Anlaşmanın süresi içinde dolması ve feshini takiben MÜŞTERİ, ECE’nin ariyeten vermiş olduğu ekipmanlarını ECE’ye 1 ay içersinde iade edecektir.
MÜŞTERİ’nin cihazları eksiksiz iade etmesi durumunda MÜŞTERİ herhangi bir ceza, yükümlülük altına girmez.
7.İHTAR VE İHBARLAR
Taraflarca yapılacak olan ihtar ve ihbarlar yazılı olarak; faks mesajı, iadeli taahhütlü posta veya noterden gönderilme şekli ile tarafların aşağıda belirtilen adreslerine
yapılacaktır.
8. DEĞİŞİKLİKLER
MÜŞTERİ, ECE tarafından sözleşmede beyan edilen kayıtlı e-posta adresine yazılı bir bilgilendirme ile herhangi bir muvafakati beklemeden işbu sözleşmenin hükmünde,
şartında ve /veya ekinde değişiklik ve/veya ilave yapılabileceğini beyan ve kabul etmiştir.
9.UYUŞMAZLIK
Uyuşmazlık halinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uyuşmazlıkların çözümünde ECE defter ve kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil eder.
10. On madde ve bir ek’ten oluşan iş bu sözleşme tarafların aşağıda belirtilen imza tarihinde, yetkili temsilcileri tarafından 1 nüsha olarak akdedilmiş olup …/ …/2017
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeden doğacak damga vergisi ECE tarafından karşılanacaktır.
Gerekli Belgeler;
•
ECE PETROL - SHELL Benzinal Sözleşmesi
•
ECE PETROL - Araç Kayıt Formu
•
Kimlik Fotokopisi
•
Ruhsat Fotokopisi
•
Mail Oder Form
•
E-devlet üzerinden sendika üyesi olduğunu gösterir belge.
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Ece Petrol Oto.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti

TARİH

Esenkent mah. İktibas sok. No :16
Ümraniye - İSTANBUL
Shell Bölge Bayii

PROJE

0216 313 28 28 tel

tts@ecepetrol.com

0216 313 28 27 fax

w w w .ecepetrol.com

ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI

:

KREDİ KARTI ÖDEME TALİMATI

Kart Sahibinin Adı Soyadı

:

Kredi Kart Num arası

:

K.K. Son Kullanm a Tarihi

:

K.K. Güvenlik Kodu

:

K.K. Ait Olduğu Banka

:

K.K. Türü

:

VİSA

MASTER

Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu teyid eder, Ece Petrol Oto.İnş.San.Tic.Ltd.Şti'nin tarafıma kesmiş olduğu akaryakıt faturalarının
ödemesinin yukarıda bilgilerini verdiğim kredi kartımdan çekilmesini talep ve taahhüt ederim.

Ad - Soyad

İSTENEN EVRAKLAR
Kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisi.

Kaşe-İm za
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ECE PETROL OTOM. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Esenkent Mah. İktibas Sok. No:16 Dudullu / İSTANBUL
0216 313 2828 / 0216 313 2827
www.ecepetrol.com / tts@ecepetrol.com
Tarih:

ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI PROJESİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (TTS) - MÜŞTERİ ARAÇ KAYIT FORMU

Ad / Soyad

Sabit Telefon 1

Görev

Sabit Telefon 2

Ev Adresi

CEP TELEFONU

Cihaz Gönderim Adresi

TC Kimlik No veya
Vergi No

* Kayıtlı e-posta
Zorunlu Alan

YAKIT TİPİ

Vergi Dairesi

DİZEL YADA BENZİNLİ YAZMANIZ YETERLİ OLACAKTIR.

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA

YAKIT VE LİMİT BİLGİLERİ

MARKA / MODEL

Yakıt Tipi
Benzin yada Dizel yazınız

Cihaz Tipi
(Akıllı Anahtarlık
Gönderilecektir.)

Aylık limit koymak istenirse
doldurulmalıdır.

1

2

3

4

5

6
Aİş bu araç kayıt formu Ece Petrol ile imzalanmış olan Shell - Benzinal Müşteri Taşıt Tanıma Sistemi Müşteri Sözleşmesi'nin bir
ekidir. Yukarıda beyan edilmiş olan plakalara ait cihaz veya sistemde plakası tanımlanmış taşıt için usulüne uygun olarak ve
istasyonda iken ikmal talebinde bulunacağını, yapılan alımların tarafımıza fatura edilmesini kabul ve beyan ederiz.
BYukarida dökümü verilen araçlarin Shell Tasit Tanima sistemi ile ilgili gerekli islemlerinin yapilmasini rica ederiz

Ad / Soyad
kaşe-imza

