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Hizmete Özel-KV 

MULTIPETROL MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ’NE İLİŞKİN 

EK TAAHHÜTNAME 

İşbu …/.../... imza tarihli MultiPetrol Müşteri Tanıma Sistemi Sözleşmesi (“Hizmet Sözleşmesi”)’ne İlişkin Ek

Tahhütname (“Ek Tahhütname”);Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. (“Multinet”) ile 

…………………………………………………. (“Müşteri”) arasında imzalanan Müşteri Tanıma Sistemi Sözleşmesi’nin ayrılmaz 

bir parçası ve eki olarak aşağıdaki hususlar dahilinde imzalanmıştır. 

İşbu Ek Taahhütname’de büyük harfle yazılmış tüm ibareler, Müşteri Tanıma Sistemi Sözleşmesi’nde tanımlı 

anlamlarında kullanılmış sayılacaktır. 

(i)  Müşteri, Sözleşme Süresi boyunca, aylık ortalama asgari ……………………… TL miktarında yakıt alımı yapmayı 

taahhüt etmiştir. Multinet tarafından Hizmet Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesini takip eden her 3 (üç) aylık 

dönem(ler) sonunda Müşteri’nin anılan taahhüdünü yerine getirip getirmediği kontrol edilecek olup Müşteri’nin 

bahse konu taahhüdüne aykırı davranması ve son 3 (üç) aylık dönem sonunda toplam alımın, taahhüt edilen 

miktardan;
- %25’in altında olması halinde %1 (yüzdebir),
- %25 ile %50 arasında (düşük) olması halinde %2 (yüzdeiki),
- %50 ile %75 arasında (düşük) olması halinde %3 (yüzdeüç),
- %75 ve üzerinde düşük olması halinde %4 (yüzdedört)

oranlarında “taahhüt yansıtma bedeli”, Multinet tarafından Müşteri’ye fatura edilecektir. Şüpheye mahal
vermemek adına belirtmek gerekir ki; işbu maddeye konu beher 3 (üç) aylık Sözleşme dönemi içerisindeki asgari 
yakıt alımı, aylara göre değişkenlik gösterebilecek olmakla birlikte, Müşteri, her 3 (üç) aylık dönem sonunda 
Multinet’ten, toplamda en az işbu Ek Taahhütname (i) bendinin ilk cümlesinde yer alan miktardaki yakıt alımını 
gerçekleştireceğini taahhüt etmektedir.

(ii) Multinet Müşteri’ye, Müşteri Tanıma Sistemi Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan Ön Yüz'deki “hizmet
bedeli” sütununda yer alan (yüzdesel) oranda indirim sağlayacaktır. Bahse konu indirim, Multinet tarafından
Müşteri’ye yakıt alımına ilişkin düzenlenecek faturada yansıtılmayacak olup , Müşteri tarafından iade faturası
kesilmesi yoluyla Müşteri indirimden faydalanabilecektir.

(iii) İşbu Ek Taahütname’de yer almayan hususlarla ilgili Müşteri Tanıma Sistemi Sözleşmesi hükümleri aynen
geçerli olmaya devam edecektir.

İşbu Ek Taahhütname, 2 (iki) nüsha olarak, Müşteri Tanıma Sistemi Sözleşmesi ile aynı tarihte, Taraflar arasında

karşılıklı olarak imzalanmış ve eş zamanlı olarak yürürlüğe girmiştir. 
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