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TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA REHBERİ 

 

✓ Web sayfasından bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz sözleşmeyi ilk olarak lütfen okuyunuz. 

Takıldığınız veya tatmin olamadığınız bir konuyu bizlere danışınız. 

 

✓ Sözleşmeyi el yazınızla ve lütfen mümkünse büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. 

 

 

✓ Aksi ve sizleri zor durumda bırakabilecek olanaklara yer vermeyiniz, size ve diğer kişilere ait bilgilerin 

ve imzaların doğru olduğundan emin olunuz. 

 

✓ Açtıracağınız taksitli satış hesabınızdan, sizin gibi olanaklara haiz 2. bir kişinin (Ek Kart Hamili) 

olmaması söz konusu ise, Ek Kart Hamiline tahsis edilmiş, doldurulabilir alanları (----------) çizgiyle 

iptal ediniz. 

 

 

✓ KREDİ LİMİTİ Madde 4 alanını boş bırakınız, herhangi bir tutar yazmayınız. Bu alan ilgili birimimiz 

tarafından, başvurunuzla ilgili değerlendirmeyi müteakip belirlenecektir.   

 

✓ TEMERRÜT FAİZİ Madde 6 alanında yer alan; 

(3) Temerrüt Halinde Bakiye Borç Miktarı: 

(4) Temerrüt Tarihi: 

Alanlarının karşısına herhangi bir bilgi eklemeyiniz, boş bırakınız. 

✓ Madde 13’ te yer alan; 

(Sözleşmenin bir suretini elden teslim aldım. Tarih:  …./..../201…) Düzenleme tarihini yazınız. 

 

Müşteri, Ek Kart Hamili, 1. Kefil, 2. Kefil / bunlardan size uygun olan alanları okunaklı şekilde 

doldurunuz, imzalayınız. 

 

✓ 5. ve 6. Sayfaları, lütfen okunaklı, eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurunuz. İmzaların doğruluğundan 

emin olunuz. Bu sayfalardaki bilgilerin ve imzaların doğruluğundan sadece MÜŞTERİ’nin sorumlu ve 

yükümlü olduğunu unutmayınız. 

 

✓ Hazırlamış olduğunuz sözleşmenizle birlikte altta belirtilmiş belgelerinizi de ekleyeceğinizi lütfen 

unutmayınız! 

 

Eğer ki; 1 kamu personeli kefil ayarladıysanız, ikinci bir kefile ihtiyacınız kalmayacaktır. İstenilen 

belgeler: 

Borçlu, kefil / kefillere ve eğer varsa Ek Kart Hamiline ait kimlik fotokopileri, imza sirküleri veya imza 

beyannameleri, özel ya da kamu personeli çalışan kişilere (borçlu/kefil/ek kart hamili- herhangi birisi 

çalışan ise) ait son 3 aydan birisine ait maaş bordrosu fotokopisi. 

 

NOT: İlgili kişilerde imza sirküsü veya imza beyannamesi yok ise, imzanız olduğuna kanaat 

edebileceğimiz resmi bir belgenin fotokopisi yeterlidir. 
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✓ Hazırlamış olduğunuz sözleşmenizi Aras / Yurtiçi Kargo ile karşı ödemeli olarak iletişim adresimize 

ücretsiz gönderebilirsiniz. 

 

✓ Türkiye’nin neresinde olursanız olun, değerli bir müşteriye daha sahip olmanın mutluluğuyla sizlere 

hizmet vereceğimizi bilmenizi istiyoruz. 

 

Saygılarımızla 

 

LOULOU PET AİLESİ 

 

 

 


