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1. TARAFLAR

1.1. Samsun Ticaret ve Sanayi Odasr
Adres: Yenimahalle Mh. 839. Sokak No:120 Canik Samsun
Bundan biiyle krsaca "samsun TSO,, olarak anrlacaktrr.

1.2. Avis Otomotiv Tic. Ve San. A.g.
Aydrnevler Mah. Saygr Cad. No:60 Kiigtikyah / istanbul
Bundan biiyle krsaca',Avis,, olarak anrlacaictrr.

2. KONU

Konu, Samsun TSo iiyesi girketlerin Avis'ten ginliik velveya ayhk arag kiralamalarr halinde sallanacakfaydalann belirlenmesinden ibarettir.

2. SAMSUN TSO UYELERiNE SAGLANACAK FAYDALAR

i' samsun TSo iiyesi girketlerin giinltik kiralamalannda ekteki tabloda belirtilen bedeller uygulanacaktrr.
Bu kiralama bedelleri 31.12.2a21tarihine kadar gegerli olup bundan ,onruki tarihte uygurunui;k kiralama
bedelleri igin-Avis fiyat defigiklipi hakkrnr sakh tutar, heihangi bir nyai aegigikliginie turgirrtr, antant
kahnarak ilerlenir. r -e-'-----o-----

ii' Samsun TSo tiyesi girketlerin ayhk kiralamalarma ekteki tabloda belirtilen bedeller uygulanacaktrr. Bu
kiralama bedelleri 01.04.2022 tarihine kadar gegerli olup bundan sonraki kiralamalaida uygulanacak
kiralama bedelleri igin Avis fiyat de$igikli$i haktrnr sakh tutar, herhangi bir fiyat de[igikliginiJtargrtr1.1r
antant kahnarak ilerlenir.

iii' Samsun TSO iiyesi qirketlere tizel giinliik ve ayhk kurumsal kiralama bedelleri Ttirkiye,deki tiim Avis
Kurumsal ofi slerinde gegerli olacaktrr.

iv' Samsun TSO tiyesi girketler tarafindan Samsun Avis ofisinden yaprlacak ayhk kurumsal kiralamalarda
araglar iicretsiz vale hizmeti ile teslim edilecektir.

v' Samsun TSo iiyesi girketlerin ayhk kurumsal kiralamalarrndaki bedellere agalrdaki hiznetler dahildir.

a. Hasar ve Hrrsrzhk Giivencesi
b. Hasar Ydnetim Takibi
c. Aracm Ttim Periyodik Bakrmlarr
d. Zincir, Trafik Seti
e. ikame Arag Hizmeti
f. Zorunlu Trafik sigortasr
g. Yrlhk Arag Bandrolii
h. 7/24Yol Yardrm ve Miigteri Hizmetleri
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4. PRoroKoL'uN stinnsi ve FESHI, cizt it ix ve oiGnn nuxuprrmn

4.1.1. igbu Protokol, imza tarihinde yiirurlu[e girecek ve imza tarihinden tarihine
kalacaktrr. Protokol bu siirenin sonunda taraflann sdzleqmenin bitiminden 6nce antant
uzatrlabilir.

4'l'2' Avis ve Samsun TSO igbu Protokol'ii dilediSi zamangerekgesiz ve tazminatsrz fesih hakkr bulunmaktadrr.

4.2. Taruflar, iqbu Protokol'iin ifast srasmda 6[,renece[i her tiirlii teknik, idari, mali, ticari, hukuki, sair bilginingizli bilgi nitelipinde oldu$unu bilmekte ve bunlarr gizli tutacagrnr kabul etmektedir.

Taraflar, gizli bilgileri, aralarmdaki akdi.iligki devam ettigi siirece ve bu iligkinin herhangi bir nedenle sona
ermesinden sonra da korumayt ve bu bilgileri iigiincii kiqilere ifga etmemeyi, vermemeyi ve iligkinin ytikledigi
yiikiimltiltiklerin ifasr amacr drqrnda baqka bir gekilde kulianmamayr, bu amag dogrultusunda gerekli ttim hukuki
ya da di[er tedbirleri almayr taahhiit etmektedir.

]araflar, agtkga, gizli bilginin diEer Taraftn dnceden verecegi yazrh muvafakati olmakszm tamamen veya krsmen
kopyalanmayacafmr taahhiit etmektedir.

Taraflar, Protokol'i'in ifast amacryla gahganlanna, vekil veya temsilcilerine agrklayacalr bilgilerin gizli
tutulmasrndan da sorumlu olacaktrr.

Taraflar igbu Protokol'tin herhangi bir gekilde sona erTnesi halinde gizli bilgi igeren tiim belgeleri ve ti.im
kopyalarrnr iade edecelini kabul ve taahhiit etmektedir.

Tarufla4 igbu madde kapsammdaki yiikiimliiliiklerin ihlali sebebiyle diger Tarafin ulrayacaSr her tiirlii zata,
tamamen, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhiit etmektedir.

Taraflar, igbu Protokol'tin herhangi bir- gekilde sona ermig olmasr halinde dahi iqbu maddede belirtilen gizlilige
iligkin yiikiimliiliiklerinin siiresiz olarak devam edece[ini kabul ve taahhiit etmektedir.

igbu Protokoltin taraflanndan higbiri, di[erine kargr Protokolden dogan ytiktimltiltiklerini 609g sayrl Ttirk
Borglar Kanunu'nda belirtilen igin durmasrna neden olabilecek g"n-"t Uutusrcr hastalklar, genel ve krsmi
seferberlikle, kanuni grev ve lokavtlar ve terdr olaylan gibi miicbiisebeplerden dolayr krsmen"ya da tamamen
yerine getirememesi ya da geciktirmesi halinde sorumluiutulmayacaktrr. Yukanda tarif edildiSiiekilde miicbir
sebeplerden dolayr yiiktimltiltiklerini yerine getirmeyen taraf miimkiin olan en krsa zamandaOilei tarafa mflcbir
sebeplerin varltfirnr b-ildirecektir. Adr gegen sebepierin ortadan kalkmasr halinde ise taraflarlerhal bir arayagelecek ve Protokol htiktimlerinin yeniden eksiksiz olarak uygulanmasma iligkin gerekli mutabakata
varacaklardrr.

Taraflar kiSisel verileri elde etmesi, kaydetmesi, depolamasr ve muhafaza etmesi gerektiSinde, yok etme velveya
anonimlegtirme de ddhil olmak iizere herhangi bii gekilde igleyebilece[i her tiiiti tigiiet ve.i ite ilgili olarak;
toplanan Kiqisel Veriler'in, kanun ve akitle srnrrh oiarak kuflanrmrnr saglamak, Kigisel Veriler,i ozJfiikle arvikayrp, zarat, de$i$iklik, izinsiz ifga ya daizinsiz erigim ve ttim diser y-asa arg, igtim tiirlerine kargr korumak,
aytrca muhafazastnr sa[lamak igin uygun ve yeterli teknik r. org*irusyonel'gtivenlik tedbirleri alacak ve bu

kadar ytiriirliikte
kalmasr partryla
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tedbirleri giincel tutacaktr. Samsun TSO ve AVIS, Kigisel Verilerin Korunmasr Haklanda Kanun ile bu
husustaki tiim yasal mevzuata uygun davranma konusunda miinhasrran sorumludur. Samsun TSO'nun ve
AViS'in bu konuda kanun ve mevzuata aykrrr davranmasr ve/veya tedbirsizlili nedeniyle Avis veya Samsun
TSO'nun bir bedel ddemek durumunda kalmasr durumunda Samsun TSO veya AVIS bu zaran ilk talep halinde,
herhangi bir ilam veya ihbara gerek kalmakszm derhal ve defaten ddeyecegini gayrikabili riicu kabuive beyan
eder.

4.3. igbu Protokol Samsun TSO'ya Ozel olup, Protokol ya da haklar veya borglar Samsun TSO tarafindan krsmen
veya biitiin olarak devir, temlik veya nakil edilemez.

4.4. igbu Protokol'den do[an damga vergisinin tamaml Avis tarafindan ddenecektir.

Kanunlar tarafindan izin verilen kapsamda AVIS dolayh, netice kabilinden dolan veya cezai tazrninatlardan
(srnrrh kalmamak kaydryla kaybedilen kdrlar dehil) yiikiimlii olmayacaktrr.

4.5. Samsun TSO iiyelerinin giinltik velveya ayhk arag kiralamalan sonucu do[abilecek herhangi bir hukuksal
sorundan, dofabilecek maddi manevi zararlardan, tazminatlardan veya iigtincii gahrslardan gelebilecek herhangi
bir maddi manevi dava ve tazminatlardan sorumlu olmayacak olup AVIS bu itir durumlaida Samsun TSO,ya
herhangi bir riicu da bulunmayacaktrr. Taraflar bunu beyan, taahhiitve kabul eder.

5. Protokolde yer alan adresler tebligat adresi olup, bu adreslere yaprlan tebligatlar gegerli sayrlacaktrr.

6. Protokoliin uygulanmasmdan kaynaklanan ihtilaf halinde Samsun icra Miidiirliikleri ve Mahkemeleri
yetkilidir.

igbu Protokol 6 (altr) madde, I (bir) ek ve iig sayfa halinde iki niisha olarak lg.l}.2}Zltarihinde taraflarca tanzim,
kabul ve imza olunmugtur.

Ek: Kiralama Bedelleri Tablosu

Samsun

SAilISUilIICAREIVE

"4323626 
Far:432 90 55

19 Mayrs V.D.844 001 3957
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