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Konu : Kabuklu findık satışı

DAĞITIM YERLERtNE

tlgi: Genel Müdütlüğiiınüzün 02.04.2019 tarih 93558 sayılı talimau.

Kurumumuz stoklarında bulruıan 2016, 20!.7 vc 2018 yılı ıııahsulü Gitesurı levent ve Siııi
kalite kabuklu findıklar %50 sağlam iç fındık esaslna göre aşağıda beliıtİlen yönücmle!'ve esaslar

da]ıilinde 03. Nisan tarjhindcn itibarcn ilave nakliye vc maniplasyon dahil kDv hariç olııak
iizerc peşin bedcl ııukabiliııde aşağıdaki fiyatlaı dan satışa açllmıştlr.

20l6 yılı mahsulü Levant kaljte kabuklu fındıklar 13,00 TLlKg daı.
2017 ,vılı mahsulü: lcvant kalite ve Giresurı kalitc kabuklu fıııdıklar 15,00 TLnıg dan si'ıT i

kalite kabuk|u findıldar 1,3.00 TLlI(g dan.
20l8 yılı mahsulü levant kalite kabuklu findıklar 18.00 TL,4ıg fi;-attaı sat:şa açılmıştır.

Nuıııune talepleri KDV dahil 20.00 TLlKg fiyattan kafşılarıacaktır.
Satış fiyatlarıııız aylık olarak bclirlerıecek olup. 1,ukanda açıklanan {iyatlaıımız 30 Nisan

2019 taribinc kadar geçerlidit.
satrşlar Dcıinie.- Gircsuıı ordu Samsun ve Trabzon şube Müdütlüklcrince

gerçekl eştirilecektir,
Bilgilerinizi rica ederim.

Vahit öZER
Şube Müdilrtt

Ek : l taahhütname

DAĞITIM
Sakarya Ticaret Borsası 0264 278 42 32

Düzce Ticaret Borsası 03E0 536 52 18

Adapazao Ajans Amirliğinc
Tonguçlar findık 076Z 551 52 20
Criinpg.,s Fındık 551 38 20
Alpcr fındık 0372 378 58 |2
Inci Fındık 0372 378 09 98
Bilge Fındık 0380 711 20 76
Tozan Fındık 038073l. 22 9l
lstanbul Fındık 0264 614 85 04

Dwa]< findık 0262 654 52 00
E]it Fınclık e]itfi ndik@gmail.
Sarılar fındık 0264 6l4 19 05

Erçal fındık 0372 378 56 54

Nrırtcks oltaı fındık 0380 6Il. 75 25

Çalınaklar 0212 640 84 25
Balsu gıda 021.2285 25 54

Acm Bacacı kardeşler abbasbacaci@Jıotmail.com

i-i-_+i-; 5€|gOııi esiı ıiaklrcı.:i.:
ll-

strttc ylldtltl0ğ0: DcııizVh, Mchcp Sk. No:5 d190o Dcri,tcc / (ocAELİ ,\vnnnt! oilqi için iİtihıl: xnccr DElfiR
roı (ozoz) zzo ç» sr, F^t§: (0262) 2ro r? 6?

c-9oili : dcancc3ılbc@tmo.Eor,.t,Icl : s0ntİol (0262) 22999 56 , 2]9 85 l0
EIcktroniİ Aİ: :ri,şw.tıno.İ.^,.(r

'.,.ıi]€.070sı!.rhtlcktron|klmzıtnnununıgll.€gllvenltclcktronikilnzıilelmzılıınınl6ht.

_].j_;]pP-2a19 11: D2
P.!1



LK-z

TAAHHÜTNAME
TOPRAK MAHSULLERi OFİSİ

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

şı:be Midtiılüğlııüz stok]arında bulunan kabuklu fitdıklatdan peşin bedel mukabili sann
almak istiyorum.

_.-kurumunuzun peşin serbest satış sistemine ait genel uyguiama esaslat hakkında bilgisahibi olduğumu ve söz koousu uygulama esaslarındaİ olaı:
1, TMO'nun baırka ve işJcrlerj hesaplarıııa. alıcılar taı,afından yatırılan meblağın öııce"Alınan Sipariş Avanstaıı'' lıesabınİ alınclığı,

2, Teslimatın beiir]i bir p|ograııı dahilinde yapıldığı. yapılan giinJük teslimatlarda cari
satış fiyat ve ilave ücretlcrioin uygulandığİ.

3. Avans ııiteliğinde TMO hcsap)aıına alıcılar tarafındaıı yatınlaı parayı karşılayacak
miktarda omtia bu.lunmarnası halinde TMo'nun teslimat şcl<li ,i, -ikt*r]rll,r",kabul edildiği.

4. Alıcıntn. 1.tıklenmiş emtialı satın almaktan vazgeçmesi halinde yiikleıne vc lıoşaltmagidcr]erinin, alıcuııo TMo lıesaplarıııa yauıiıış olduğı iinin bedetinden 'ta.lısii
edileceği,

5- DePo Uhsislİ _saüşta talep cttiğim deponun tama1nlfiı alacağımı ancgft a]maktanvazgeÇtiğİm takdirde b,kiye_ ürün miktaıına kaışılık gclcıı bedeİıı yüzcle o,r,,,n *r,
olarak kcsilerek irat kaydedilcceği,

6 TY9'r.* banka ve işyerlerj hesaplarına, alıcılaı tatafından yattnlaı paralar veya
nakde dOnüşebilen dcğerler siparişin kabuİü an]amını taşımaz ve TMO tarafındaır birtaalılıüt zorunluluğu taşrmaz. Bu konuda yapıIaıı ödemeier için dc rvo ııuıııangi bi.
maliyet (faiz vs.) ödenmcü,eceği.

T-Iusus ve şaftlarlnı alnen kabul ettiğimi ve herhangi bir itirazını söz konusu olma],acağını
taahhüt ederim.

Tarih: ...l .../2019
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