
           
 MÜŞTERİ BİLGİLERİ 

 

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

Telefon :............................................................................................................................ 
 

Taşınacak Eşyanın Cinsi :............................................................................................................................. 
 

Kat Oranları :............................................................................................................................ 
 

Sefer Adedi :............................................................................................................................ 
 

Asansör Kullanılacak mı? :...................................................      Oda Adedi  :.................................................. 
 

Adres (Eşyanın Alınacağı)  :............................................................................................................................... 
 
Yükleme Tarihi    :.............................................. Boşaltma Tarihi  :................................................... 

 
Taşıma Ücreti :............................................................................................................................ 

 
Alınan Kaparo :............................................................................................................................ 

 
Taşıma  Ücreti Rakamla :...................................... Taşıma  Ücreti Yazıyla :.................................................. 

 
Adres (Eşyanın Gideceği :............................................................................................................................. 

 

 S Ö Z L E Ş M E Ş A R T L A R I  
1. Fiyatlarımıza %18 KDV hariç olup ödemenin yarısı eşyalar araca yüklendikten sonra kalan yarısı ise teslimatta alınır. 
2. Sigorta giderleri müşterinin isteğine bağlıdır. SİGORTALI : [   ] SİGORTASIZ : [   ] 
3. Müşteri dışında kaynaklı her türlü mali ve maddi sorumluluk müşteriye yüklenmez. Sorumluluk sigorta şirketine aittir. 
4. Firmamız taşıma esnasında para ve ziynet eşyasından sorumlu değildir. 
5. Firmamız nakliye esnasında evde bulunan para kasası ve piyano için ek ücret talep eder ( Bunlar nakliye ücretine dahil değildir). 
6. Taşıma esnasında yüksek katlarda 4.kat üzeri katlarda asansör verilmediği zaman asansör farkı içi ek ücret talep hakkına sahiptir. 
7. Ücretimiz sadece bir sefer için geçerlidir. İkinci seferde birinci sefer için alınan ücretin %70'lik kısmı ikinci sefer için talep edilir. 
8. Eşyaların demontaj paketlenmesi, ambalajlanması nakliyat şirketi yetkili personeli tarafından yapılacaktır. 
9. Eşyalar müşteriye eksiksizce teslim edilecektir. Hasar varsa tespit edilip sigorta şirketine bildirilecektir. 
10. Nakliye firması iş bu sözleşmede yazılı herhangi bir şarta uymaması halinde eşya sahibi bu sözleşmeyi tek taraflı iptal etme 

hakkına sahip olacaktır. 
11. Sigorta yaptıktan sonra iş iptal edilmez. Gün ertelenmesi için 24 saat önce firmamıza bildirilmesi gerekir. 
12. Firmamızdan kaynaklanmayan iş gecikmelerinden işveren kanuni hiç bir hak iddia edemez. 
13. Nakliyat firması eşyaları kazalara karşı 40.000tl değerinde nakliye sigortası ile sigortalıyacaktır. 
14. Müşteri................................................ ve ÖZDEN NAKLİYAT firması yukarıdaki şartları anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamıştır. 

 
 

FİRMA YETKİLİSİ EŞYA SAHİBİ 
 
Ad Soyad :........................... Ad Soyad :.......... ................. 

 
İmza :........................... İmza :........................... 

 
Kaşe  

 

NAKLİYAT SÖZLEŞMESİ 
 

Tarih:........../........../20..... 
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