KOSTÜMEVİ KOSTÜM KİRALAMA ŞARTNAMESİ
(İL DIŞI Özel Şartlarla )
1- Kiralama ücreti günlüktür. Ancak Ankara ili dışı kiralamalar için Kargoya kuruluşumuzdan veriş ve kiralayandan tekrar
Kargoya veriş süreleri dahil olmak üzere yedi gün süre tanınır.
2- Kostümün kiraya verilmesi anında kiralanan ürünün/ürünlerin satış bedeli kadar depozit tahsil edilir. Kostümün
tesliminde depozit tutarı kiralayana iade edilir.
3- Kiralama ücretinin belli olması için; Banka Dekontu Açıklamasına KOSTÜM KİRA BEDELİ ibaresi konulur.
4- Toplu; kostüm kiralanmasında aşağıdaki oranlarda ıskonto yapılır.
a. 20 kostüme kadar indirim oranı % 0
b. 21-50 Kostüm arası indirim oranı % 12,50
c. 51-100 Kostüm arası indirim oranı % 25,00
d. 101-150 Kostüm arası indirim oranı % 37,50
e. 151 ve üstü Kostümlerde indirim oranı %50,00
5- Kiralanan kostüme, kullanıcı tarafından zarar verilmesi durumunda, hasar kiralayandan tazmin edilir.
6- Kira süresinin sonunda, kostümün iadesinin gecikmesi durumunda, geciken her gün için günlük kira bedeli tahsil
edilir.
7- Satın alınacak kostümler önceden sipariş edilmek suretiyle dikilir. Sipariş anında kostüm ücretinin yarısı avans olarak
alınır.
8- Ankara dışından gerçekleşecek satış veya kiralamalar için kargo ücreti müşteriye aittir.
9- Kiralayan kişi yukarda belirtilen maddeleri kabul etmiştir. (TARİH: …. / …. ./ ……. .)

yukarıdaki şartnameyi okudum ve uymayı
taahhüt ediyorum, isim-soyad imza)
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Özel Şart: (Bu kısmı iş bu belgeyi kiralayan postaladıktan sonra Kostümevi yetkilisi doldurup kiralayana geri gönderecektir.)
Yukarıda Kimlik Bilgileri Olan İlgiliye ; Aksesuarlarıyla Toplam……….…. Parçadan Oluşan; ……….…… Kalemden Mütevellit ve Toplam Satış
Bedeli ……………………….…………………………… TL olan; ……………………………..……. Kostümü / Kostümleri Sağlam Ve Eksiksiz
Olarak Teslim Edilmiştir. Günlük Kira Bedeli Toplam ……………….. TL Dir. Depozit Ücreti Olarak Alınan …………………………….. TL İle
Birlikte Toplam …………………………….. TL para banka hesabında görülerek bu sözleşme kabul edilerek doldurulmuş ve kostümler postaya
verilmiştir. Kostüm ya da Kostümler Kira bitim tarihi olan ……/……../…………. Tarihi akşam 19:00 a kadar kuruluşumuza ulaşmadığı takdirde; bu
tarihten sonra geri gelmeyen, kaybolan, ya da hasarlı getirilen kostüm için önceden ödenen kira bedeli düşülmeksizin; yukarıda belirtilen satış bedeli
%10 gecikme zammı ile tahsil edilir. Söz konusu iade süresinin bitiminden sonra geri gelen, kostüm ya da kostümlerin iadesinin gecikmesi
durumunda, geciken her gün için kiralanan bedel kadar günlük kira bedeli tahsil edilir.

KOSTUMEVİ YETKİLİSİ

ADRES: SÜLEYMAN SIRRI CAD. NO: 12/9 SIHHİYE –ANKARA /TURKEY
: (090312) 431 95 66 & 431 85 28

