
Müşterilerinize 30 TL'nin üzerinde satış yaparken 

Sözleşme İmzalamayı
(Sipariş Defteri Doldurmayı)

UNUTMAYIN!

Sözleşme Düzenleme Tarihi :.................................................

Kampanya No 
:.................................................

Malın Teslim Tarihi 
:.................................................

Temsilci No. 
:.................................................

Temsilci Adı, Soyadı : .........................................................................................................................

Adres ve Telefon : ......................................................................................................................... .....................................................................................................................................

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

Tüketicilerin aşağıdaki boşluğa el yazısı ile “Sözleşmenin bir örneğini  elden teslim aldım, Cayma hakkı kapsamı, cayma hak-

kının kullanım şartları ve on dört gün içinde cayma hakkımın olduğu, sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, mal 

veya hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dahil toplam fiyatı konularında bilgilendirildim” yazarak ve tarih atarak imzalaması 

gerekmektedir. 30 TL üstü satışlar için imzalanması zorunludur.

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

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

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

Tüketicinin Adı Soyadı : ........................................................................................................  Tarih 
: ..........................................................................................................

İmza 
: ........................................................................................................  Satış Temsilcisinin İmzası : ..........................................................................................................

KAPIDAN SATIŞ YETKİ BELGESİ Belge tarihi: 27.09.2013 / Belge No. 34-230 Bu sözleş-

menin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süre-

si içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapma-

nızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin 

tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.

Ürün Adı

Toplam

Vergi Dahil Malın Satış Fiyatı

Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tekfen Kağıthane Ofispark A Blok Kat 4/11 

Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 Kağıthane /İSTANBUL

Telefon: 0850 250 2866 Faks: (0212) 473 11 99

SÖZLEŞME

Sipariş defteri olarak kullanmakta olduğumuz Müşteri 
Sözleşmesinin doldurulması 15 Nisan 2015’ten itibaren 

mecburi hale gelmiştir. Siparişlerinizi takip ederken 
yasalara uyumlu davrandığınız için teşekkür ederiz.

Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında 30TL'nin üzerindeki alışverişler için müşterilerinizle
bu sözleşmeyi yapmanız, bir kopyasını kendiniz alıp, bir kopyasını müşterinize verdikten sonra 

son kopyaları içeren koçanı Avon’a göndermeniz yasal bir zorunluluktur.

Müşteri Sözleşmesi Nasıl Doldurulmalıdır?
a	Her sipariş sipariş defteri koçanı içinde 10 adet müşteri sözleşmesi
 yer almaktadır. Sipariş defteri sayfalarının tümü bitene kadar
 kullanılmalıdır.
a	Müşteri Sözleşmesi, beyaz renkli 1 orjinal sayfa ve sarı ve pembe
 renkli  2 kopya olmak üzere toplam 3 sayfadan oluşmaktadır. 
a	Sözleşme koçanının ilk sayfada müşteri sözleşmesinin nasıl
 doldurulması gerektirdiğine dair örnek bir sayfa bulunmaktadır.
 Müşteri Sözleşmesi’ndeki müşteriye ve Temsilciye ait alanların,
 müşteri ve Temsilci’nin ayrı ayrı olmak üzere el yazısı ile
 eksiksiz doldurulması ve imzalanması yasal bir zorunluluktur.
a	Müşterinin Sözleşmedeki boş bölüme el yazısıyla “Sözleşmenin bir
 örneğini elden teslim aldım, on dört gün içinde cayma hakkımın
 olduğu konusunda bilgilendirildim” yazması yasal bir zorunluluktur.
a	Doldurulan Müşteri Sözleşmesi’nin en önde yer alan orjinal 
 sayfası Sipariş Defteri içinde kalmalı,  arkasında yer alan iki renkli 
 kopyadan biri müşteriye verilmeli diğeri de Temsilci tarafından 
 saklanmalıdır.

Müşteri Sözleşmesi’nin İçinde Yer Aldığı Sipariş Defteri, 
Avon Kozmetik Genel Müdürlüğü Adresine Nasıl
Gönderilmelidir?
a	Sözleşme koçanının her sayfasını doldurduktan sonra, Avon 
 siparişinizi teslim alırken Yurtiçi Kargo personeline teslim ederek 
 kuruluşumuza gönderebilirsiniz. 
a	Yurtiçi Kargo personeli, teslimat sırasında hazır olan Sipariş 
 Defteri koçanını, Yurtiçi Kargo poşeti içinde, kapalı olarak 
 teslim almaktan ve teslim aldığına dair Ambar Tesellüm Fişi 
 vermekten sorumludur. Poşetin üzerine, aşağıda belirtilen 
 Avon Kozmetik Genel Müdürlüğü adresi eksiksiz olarak
 yazılmalıdır: Tekfen Kağıthane Ofispark A Blok Kat: 4/11 
 Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 Kağıthane, İstanbul.
 Telefon: (0850) 250 28 66
a	Yurtiçi Kargo poşetini, Yurtiçi Kargo personelinden ücretsiz 
 olarak temin edebilirsiniz. Yurtiçi Kargo ile bu şekilde
 gönderilen Sipariş Defteri koçanı gönderi masrafı, Avon
 tarafından karşılanacaktır.
a	Sipariş Defteri’ni, Fiyat Listesi’ndeki Yardımcı Malzemeler
 bölümünde yer alan  28503 ürün kodu ile istediğiniz zaman 
 sipariş edebilirsiniz.


