2. ULUSLARARASI İSTANBUL KLASİK ARAÇ FESTİVALİ
28 -29- 30 HAZİRAN 2019
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi /İstanbul
BİREYSEL KLASİK ARAÇ SERGİLEME SÖZLEŞMESİ
ARACIN;
Cinsi
Markası
Modeli
Model Yılı
Motor No
Şasi No
Plaka No

:
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:
:
:
:
:

Yukarıda niteliği yazılı aracın aşağıdaki şartlarda Klasik Otomobil Festivalinde sergilenmesi hususunda
anlaşılmıştır.
1- Araç sahibi aracını 27 Haziran 2018 Perşembe günü en geç saat 12:00 itibarıyla Tüyap Fuar
Merkezindeki sergi alanına getirip organizasyon yetkilileri tarafından gösterilen alana park edecektir.
2- Aracın sergi alanına park edilmesinden sonra aracın etrafına çekilecek güvenlik bariyerleri Federasyon
tarafından temin edilecektir. Festival ziyaret saatleri içerisinde araca gelebilecek hasarlarda
Federasyonumuz veya Tüyap Fuar Merkezi sorumlu değildir. Aracın anahtarları etkinlik boyunca araç
sahibinde kalacaktır.
3- Araç sahibi organizasyon boyunca (27 Haziran Perşembe günü saat 12.00 den itibaren 30 Haziran
Pazar günü saat 19:00 a kadar) aracı bulunduğu yerden hareket ettirmeyecektir.
İşbu sözleşmenin konusu sadece yukarıda tanımlanan bir (1) adet klasik aracın sergilenmesidir. Klasik
aracın yerine veya klasik araçla birlikte başka herhangi (örnek olarak sayılanlarla sınırlı olmaksızın; yedek
parça, aksesuar, oyuncak, plak, kitap ve saire) bir nesne sergilenemez veya satışı yapılamaz. Söz konusu
yasağa, klasik araca monte şekilde sergi alanına getirilen nesnelerin satışı da dahildir. İşbu yasağa aykırı bir
davranışın Federasyon tarafından tespit edilmesi halinde, araç sahibine herhangi bir uyarı yapılmasına
gerek kalmaksızın, Federasyon tarafından #850# (sekizyüzelli) Türk Lirası tutarında cezai şart
uygulanacaktır. Araç sahibi, söz konusu cezai şart tutarının makul olduğunu ve derhal ödeneceğini kabul
etmektedir. Araç sahibinin cezai şart tutarını Federasyona derhal ödememesi halinde aracı, sergi alanından
Federasyonca uygun görülen zamanda çıkartılacaktır. Aracının sergi alanından çıkartılmış olması araç
sahibini cezai şart ödeme borcundan kurtarmayacaktır.
4- Aracın Klasik Otomobil Festivalinde sergilenmesi için bir defaya mahsus olmak üzere 150 TL KDV dahil
(Yüzelli Türk Lirası) Antika Otomobil Federasyonu İktisadi İşletmesi hesabına yatırılacaktır.

ANTİKA OTOMOBİL FEDERASYONU İKTİSADİ İŞLETMESİ
HALKBANK IBAN No: TR04 0001 2001 3150 0010 1005 61
5- Bu sözleşme 5 maddeden oluşmaktadır.
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