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Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyelerine özel MOST SPOR SALONLAR|

işı_r. Tlc. VE sAN. A.ş hizmetlerinde uygulanacak fiyat avantajına ilişkin usul ve esasların

d üzenlen mesi bu protokolün amacını oluştu rma ktad ır.

2- TARAFIAR: iı'

İş bu sözleşme tarafları:

a. MosT LıFE CLUB :

Ünvanı : MoST sPoR sALoNLARl işLT. Tic. VE sAN. A.Ş.

Adresi : M.Kemal Mh. Eskişehiryolu 7. Km. No:164_2B/41 Ankara

Telefonu : 0(312) 2L9 9373

Fax :0(312) 2L99575

(Sözleşmede MOST LlFE CLUB olarak anılacaktır.)

b. ASMMMO :

Ünvanı : ANKARA 5ERBE5T MUHAsEBEci vıaı_i MÜşAV|RLER oDAsı

Adresi : Kumrular Cad. No:25, Kızılay, Çankaya, Ankara

Telefonu

Fax

0 (312) 2323377

0 (312) 23L7IL7

(Sözleşmede ASM MMO olarak anılacaktır.)

3- sözLEşMENiııı sünesi :

işbu sözleşme, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.

4- TARAFIARıN HAK VE yÜ«Ürvıı.Üı-Ürı-enİ:

a. MosT L|FE CLUB, ASMMMo'nın üyeleri ve yakınlarından üye kimlik kartlnl göstermek

suretiyle,. MosT LlFE CLUB'a üye olmak isteyenlerine %5O kurumsal indirim

uygulayacaktır. (Sözleşme imzalandığıtarihten 31 Mayıs 2017 tarihine kadar % 50 indirim

avantajı ile +2 ay üyelik süresi ile öze| hediyeler verecektir.)

b. MosT L|FE CLUB, AsMMMo dışında kendi istediği aynı tür odalar ile sözleşme yapma

yetkisine sahiptir.

G. AsMMMo, uygun gördüğü zaman dilimlerinde kendi internet sitesinde iş bu sözleşme ile

sağlanan fiyat avantajına ilişkin bilgilendirme yapacaktır.

d. AsMMMo, üyelerine ait hiçbir iletişim bilgisive kişiselveriyi paylaşmayacaktır.

e. Taraflar, tarafların faaliyetleri ve gelişmeleri ile ilgili olarak öğrenecekleri ticari sırları ve

bilgileri titizlikle saklamayı, hiçbir şekilde ve surette kullanmamayı, üçüncü kişilere

açıklamamayı ve bu sır saklama yükümlülüğüne personelinin de ve kendisi ile ilgili
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kişilerin de uymasını temin etmeyi kabul ve taahhüt etmlşlerdlr. Tarafların bu taahhüdü
Sözleşme'nin herhangi bir nedenden sona ermesi halinde de aynen geçe.rlive bağlayıcıdır.

f. Taraflar, işbu Sözleşmeyive bu Sözleşme'den doğan hak ve sorumluluklarını kısmen veya

tamamen diğer tarafın önceden yazılı, açık rıza veya muvafakatını almadan, her ne suretle
olursa olsun, üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

5- vününı-üı-ürsünesi:

İşbu SözleşmJ.l*Ü,.b.!t tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihten itibaren 1(BİR) yıl
yürürlükte kalacaktır.

Taraflardan herhangi birisi, herhangi bir neden göstermeksizin ve yazılı bildirim ile işbu

sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Kaşı taraf bu fesihten dolayı herhangi bir hak ve alacağı

bulunmadığını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
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