
 

        
 

Kredi Kartı Ödeme Talimatı ve Taahhütname                                     Tarih …../……/20…. 
 

Bu formada Işıldar Otomotiv İnşaat Turizm Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Ltd. Şti. ve Işıldar 
Motor Otom. Öz. Eğ. Sağ. Sürücü Kursu Turz. İnş. Day. Tük. Nakl. Tic. Ve San. Ltd. Şti. IŞILDAR 
olarak, ürün alınan firma ise BAYİ olarak geçecektir. 
 

KREDI KARTI NO                    

 

KREDİ KARTI SON KULLANMATARİHİ      

 

KREDİ KARTI GÜVENLİK KODU     (Kredi kartının arka yüzündeki son üç rakam)  

 

KREDİ KARTININ AİT OLDUĞU BANKA   

 

KREDİ KARTI TÜRÜ   GOLDCARD     VISA      MASTER CARD  

 

TAHSİL EDİLECEK MİKTAR DETAYI 

TAHSİL EDİLECEK TUTARI (RAKAM İLE)   

TAHSİL EDİLECEK TUTARI (YAZI İLE)  

TAKSİT SAYISI   

 
Bayinizden yukarıda belirttiğim bedelin karşılığı olan mal / hizmeti kendim, firmam veya başkası 
adına ayıpsız olarak aldım. Bunun karşılığı yukarıda belirttiğim tutarı kredi kartımdan mail order yolu 
ile çekilmesine mal / hizmet aldığım bayinizin adına alacak kaydedilerek IŞILDAR banka hesabına 
aktarılmasını kabul ediyorum. IŞILDAR hesaplarına bu talimatla geçirttiğim bedeli her ne sebeple 
olursa olsun geri istemeyeceğimi bu konuda IŞILDAR ’dan hiçbir hak talep etmeyeceğimi kabul 
ederim. Herhangi bir problem olursa mal / hizmeti aldığım firma ile çözeceğim. IŞILDAR ’dan hiçbir 
sebeple herhangi bir hak talebinde bulunmayacağım. Yukarıda belirttiğim miktarın kredi kartımdan 
mail order yolu ile işlem yapılması konusunda IŞILDAR ’ı yetkili kılıyorum. Herhangi bir 
antlaşmazlık konusunda Antalya mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ediyorum. İşbu 
belgeyi okuyarak hür irademle onaylayarak imzaladım.  
Mal Alınan Bayinin Adı-Soyadı   :  
Kredi Kartı Sahibi Adı               :  
Kredi Kartı Sahibi TC                   : 
Fatura Sahibinin Adı-Soyadı       : 
Kart Sahibi İmza                 :  
Yukarıda belirtilen hususlar müşteri ile firmam arasında konuşulmuş ve kart sahibi imzasını 
huzurumda atmıştır. Bu konuda bütün sorumluluklar tarafımıza aittir. Nihai tüketici veya kendi 
firmama aldığım mal ve hizmet karşılığı çekilen bedeli geri istemeyeceğim. Elimizde olmayan sebeple 
müşteri ışıldardan yetkili bir kanal ile parayı geri alabilmesi halinde aylık %4 + KDV faizi ve 
masrafları ile birlikte IŞILDAR’a parayı bir hafta içerisinde ödeyeceğim. Müşteri isterse kendim 
müşteriye ödeyeceğim. Herhangi bir anlaşmazlık konusunda Antalya icra ve mahkemeleri yetkili 
olduğunu kabul ediyorum. Belge asıllarını da iki gün içinde kargo ücreti tarafıma ait olmak üzere 
yollamayı kabul ve taahhüt ederim.                   ..../…./ 20…                                                                            
                                                                                 
                                                                                                       Bayi yetkilisi 
                                                                                                           İsim imza ve kaşe                            
 
 
 
 
 
 
İstenen Evraklar: Kredi kartı sahibinin kimlik kartının ön ve arka fotokopisini ek olarak fakslayınız. 

        

                                       

    
    

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


