
 

 

XML Ürün Tedariki Çalışma Şartları : 

 
 

Başvuru : 
1. XML Tedarik sistemimize başvuru yapabilmek için öncelikle bir vergi mükellefiyetinizin olması 

gerekmektedir. Ardından aşağıdaki evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak başvuru formunun 

doldurulması gerekmektedir. 

2. Başvurunuzun bize ulaşmasının ardından gerekli kontrol yapıldıktan sonra uygun görüldüğü 

takdirde, kayıtlar tamamlanarak iş ortaklığınız aktif edilmektedir. 

 
Sipariş, Ödeme ve Teslimat : 

1.Başvurunuz onaylandıktan sonra tarafınıza xml dosyamızın gönderimi sağlanacaktır. 

2.Sipariş verildiği andan itibaren ürün/ürünler 2-3 gün içerisinde gönderilecektir. 

3.Ödemelerinizi siparişiniz sırasında Kredi Kartı ile ve Havale seçeneği ile Peşin olarak yapmanız 

gerekmektedir. 

 
Ürün Kar Oranları : 

1. Ürün kar oranları, ürün ve ürün gruplarına göre %25 olacaktır. 

2. Çeşitli dönemlerde sizler için hazırladığımız kampanyalar sayesinde sizde müşterilerinize uygun 

fiyatlar sunabilme imkanı bulabilirsiniz. 

 
Faturalandırma : 

1.Gönderdiğiniz siparişlerin faturaları siparişinizle birlikte tarafınıza gönderilmektedir. 

 
 

İade ve Garanti : 

1. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş tekrar satılabilirlik vasfını kaybetmiş, bir başka müşteri tarafından 

satın alınamayacak olan ürünlerin iadesi kabul edilemez. 

2. Hijyenik olarak kullanılan tüm ürünlerin iadesi yapılamaz. 

3. Tüm ürünlerde garanti şartlarını bizim gerekli yönlendirmelerimiz ile satın alınan marka tarafından 

sağlanır. 

4. Kargoda oluşabilecek sorunlar için mutlaka müşteriyi uyarmanız, ilgili Kargo kuryesi yanında paketini 

açması ve kontrol etmesi, herhangi bir sorun ile karşılaşılması halinde mutlaka hasar tespit tutanağı 

tutturulmalı aksi takdirde hasarlardaki sorumluluk alıcı ve satıcı firmaya aittir. 



 

XML Tedariği Kullanımı ve Ücret: 

1. Aldığınız XML hizmetini sadece vereceğiniz IP üzerinde konumlanan tek domain üzerinden kullanma 

hakkı verilmiş tir. 

2. Ocak 2015 itibarı ile XML Hizmet ücretimiz yıllık 500 TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiş tir. Bu ücret 

sözleş memizde de belirtildiği üzere belirli satış  kotasına ulaşan iş ortaklarımıza iade edilmektedir. Ayrıca 1 

yıl süre zarfı boyunca toplamda 50.000 TL ciro yapan bayilerimizin cari hesabına bedelin 150 TL sini , 

80.000 TL yapan bayilerimizin cari hesabına bedelin 500 TL geri ödemesi sağlanmaktadır. 

3. XML Tedarik hizmeti sözleşmelerimiz yıllık olarak yapılmaktadır ve her yıl yenilenmektedir. 

 

Evrak Listesi 

1. Atlas Kamp XML tedarik sözleş mesi ( Baş vurunuzun ardından mail olarak gönderilmektedir. Her 

sayfasının kaşelenip imzalanması gerekmektedir.) 

2. XML Hizmet Bedeli ( 500 TL KDV Dahil ) dekontu. 

3. Ticaret sicil tasdiknamesi veya Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi ( Kaşelenip imzalanıp ) Vergi levhası 

4.Fotokopisi ( Kaş elenip imzalanması gerekmektedir. ) 

5.İmza sirküleri Fotokopisi ( Kaş elenip imzalanması gerekmektedir.) 6.Kimlik 

fotokopisi 

7.Son 6 aya ait Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınmış  Faaliyet belgesi ( 

Kaş elenip imzalanması gerekmektedir.) 

 
Banka Hesap Bilgilerimiz : 

Banka Hesap Bilgilerimiz tarafınıza iletilecektir. 

 

Belgelerin Gönderileceğ i Adres : 

Müeyyedzade Mah . Kemeraltı Cad . Z. Olcay İş Hanı No:16/4 Beyoğlu/İstanbul 

 
 

XML İçerisin de Bulunan Markalar: 
 

-Thermos 
 

-Karrimor 
 

-Makalu 
 

-Kayland 
 

-Black Yak 

-Grivel 
 

-Edelweiss 
 

-Maier 
 

-Trekmates 

 
-Go Travel 


