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1-Yukarıda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu bu bilgilerimde değişiklik olduğu takdirde derhal TALPA’ya bizzat başvurarak ve mail ile yazılı biçimde 
bildirimde bulunacağımı, TALPA İktisadi İşletmesine ödeyeceğim aylık….TL aylık abonelik ödemelerinin,  
İmzaladığım Otomatik Ödeme Talimatına istinaden yukarıda detayları verilen Banka hesabımdan (Yukarıda verilen Kredi Kartımdan) karşılanacağını, 
Hesap bakiyemin (kredi kartı limitinin) her zaman abonelik ücretini  karşılamaya müsait olacağını,  
Banka hesabımın herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi, haciz konulması, kapatılması(Kredi Kartımın kullanılamaz hale gelmesi, çalınması, iptal 
edilmesi, son kullanma tarihinin geçmesi vb) hallerinde, Abonelik ücretlerini başka bir kredi kartımı vererek veya TALPA’nın banka hesabına en geç her ayın 8. 
Günü EFT/havale yöntemi ile ödeyeceğimi, Ödemelerin yapılıp yapılmadığını banka ekstresinden (kredi Kartı ekstresinden) düzenli olarak kontrol edeceğimi,  
Herhangi bir yazılı veya mail ile iptal başvurum olmadığı takdirde ilan edilen yeni ücretler üzerinden kesinti yapılmasına rı za göstermiş sayılacağımı,  
Her ayın birinci gününden sonra yaptığım iptal başvurusunun izleyen aydan itibaren geçerli olacağını, 2  ay üstüste ödeme yapmadığım veya birbirini takip eden 12 
ay içinde 4 kez gecikme ile ödeme yaptığım takdirde tarafıma yukarıdaki iletişim kanallarından en az biri ile ulaşılarak bilg i verilmesi kaydıyla otopark kartımın 
iptal edileceğini ve birikmiş borçlarımla ilgili olarak bir bildirim veya ihtarnameye gerek olmaksızın işbu belgeye istinaden tarafıma rücu edileceğini kabul, beyan 
ve taahhüt ederim. 
 
 

2- TALPA web sitesinde yayınlanan Otopark Kullanım Talimatını okudum, kabul ettim. 
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