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Ptjl'l((-)1,0l'İSİ A.Ş. ı,ıiıı'l'iirki,vc (içııeliııılc 1.5()0'çicıı {azla istısvt)ııı,ındıı ııracıııızılaıı iıırncııizc gcrck
litılırıadaıı TMMOtj .|eolo.ii N4iil,ıcııclislcri ()dası iiycleri için 9,i,4 indirinıli akaı_vakıı kaıııpaıı_v;ısı
başlatılııııştır. İndirinı ııraııları. akarvakıt fiyaı[arında ki ıJcğişiııı clikkaıe alıııarak giiııcel|enıııe
yapılabilcııcktir.
L}aşvtıru ljsııasıııdıı Açıklıııııı Kısıııııiıı'l'follvt()ll JEOI,O.|İ iVl[jrllllllrİSLEllİ OI}ASI vc o«la Sicil
No' sıınun yazılıııası (inçııı arz ctıııckttıdiı,.

l}aşvurıı stınrasıııda sizlcrc gtindcrilccck ccvalı ınaili içerisindc [ıulıınaıı liııkc gircıck kcndi kuIlaı,ııcı adı
vc şifrcnizi tılıışıurırıalısıııız. l_}ılıı stıı'ıra. trıı sisteınclc kullanacıı§ıııız kıcdi kartı vcı,a sııııııl kartıııızı
taıııırılıııtıııııız gerckıııcktcdir. l(rcıii l(artı veya §ınal Kırtıııızı ıanırıılıırrıa csnasıııda sizlcrdcır istencıı
provİzştııı ttıtarı tck selt,rclc a[ııçağıııız nıaksiıııtıııı tıı{,ııırlır. Prı,ıvizv<ıı,ı tuıarı girilıııeclcn vakıt alıın
kaıtları a kt i ilt!şmeıüc,ktccl i r.
'l'araiinızdan yapılaıı taı,ııııılıınıa işlenıitıı,i bittigiııdc sistcınc ıı\,arı gt:lınektc

tılcbi uerçcklcşırıcktedir.

7 iş

vc _vakıı

alııı

ka,rtlıırınızın

giiııii içcrisinde kafllannız isıcıiiğiniz ıxlrcse kargo edilccekıir.

yakıt ıılıııılarıııızdıı aracıııızdııı iırırıcdeıı sizlerc «iııdcrilcn yııkıt alıın kartını poıilpa sıtış g,tircvlisiııe
verıı'ıeııiz veterlİ tılırcııklır. Yiıpılıır akaryakıt alıırı 1tıtıırı sizc saillaıııııış ı:ılıın indiriııı tıraııı <liişıılcr.ık
rıt,-ııııatİk tılırak 1aıııııılıııııış ol<lıığıııııız krıriji karıı .;c;,a sanıtl .kartıı,ıız..dıııı talısil t<litısccktir.1 Örıı;
[)<ıııılıı<{a i;ör[ineıı ]-Ş0'l't. lik y,akıt;ılıııııııı kı,ccli kiırtınızclııı,ı ve_v:ı saırııl kartıırızdan 240 l'[. ıılı.ırak tahsil
cdildiğıiııi görcceksiııiz) Kı,cdi Kıırtınızda liıııit kı|ıııııclığı tılidiı tlc;,ııkıı alıııılıırıııız_ taıııııılııııını_ı ıilıın
1ırı.ıv ievtıııdtın çıeki ltıcck l i ı,,
ıııei l ıtl ı çı iı,ıe rapıırları i le lıirl i lıl ç g*lccckıir,

lş bu sözleşınc'{'NlMOt} Jcoltıii ıv'liilıcndislcri()tlıısı
|'İ(' .Vli S;\N .I. I l) .S'II iırıısıııtla yalıılııııştır.

,t,tuMOtt

i Otlısı

Sıırıı ı,ıı giiriişltri
{l53'l 2{ı7 27 66
05.19

l9]

0

3ı2 46ıt

Şube

Merkeı PO

ıj

;\Ş t}ıyisi I:tl1,1't,:'t

AK^ItyAKl

ı'

FLlı,Pıl1,

ırıırılıı

ı,ınıız.

(Kayıılıan i}cı)

l.} l.} (Il:ır,r,ı

0549 l90 t}6

ıı u

ilc i)ı:trııl()lisi

Nıır [i*ıııııı)

lJ ( 'I'uııccı,ilct.,)
tJ ( GlıNııı,l\.ıIıiıı(RZ

i

ı Dikıntııı Cad. Nrı: 91 Çan_kaya i ANKARA .Tel: (0312) 468 13 13 (pbx) Fax: (ü312) 467 57 3ö
'165 Saruy - Pursaklar / ANKARA. l'el: (0312) 399 59 10 Fax: 399 59 09
: Cuınhı"ııiyet Mah. Tıırgut Oztıl Bı.ılvarı No:

