Değerli Müşterimiz,
İnnovia Ispartakule projemizin teslim müjdesini sizlerle paylaşmak istedik. İnnovia ailesinin seçkin bir ferdi olarak yeni
komşularınız ile kısa sürede güzel ilişkiler kuracağınıza eminiz.

Innovia Ispartakule Avm, Sosyal tesis, Peyzaj,
Innovia Ispartakule Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin peyzaj ve sosyal alanları projemizin teslimleri ile aynı zamanda
tamamlanacaktır ve sosyal tesis alanlarımız teslimle birlikte siz değerli İnnovia Ispartakule rezidans sakinlerimize hizmet
verecektir.
Site Yönetim Çalışmaları,
Site yönetimi OPTİMUM ‘ un deneyimli ve konusunda uzman ekibi, İnnovia Ispartakule rezidans sakinlerimize hizmet
verecektir.

Dairelerinizin teslim konusunda kesin gün ve saat bildirimi için müşteri temsilcilerimiz sizlerle en kısa sürede iletişime
geçecektir.
Teslimler sırasında gecikme veya karışıklıklara neden olmamak için müşteri temsilcilerimizin tarafınıza ileteceği kesin
tarih ve saate uymanızı ve İnnovia Ispartakule’de daireleriniz bulunduğu bloğun girişinde oluşturulan teslim ofisimize
gelmenizi rica ederiz.
Sizin için planlanan kesin tarih ve saate uygun olmamanız durumunda, yerinize işlemleri gerçekleştirecek bir kişiyi
belirleyerek vekalet vermenizi rica ederiz. Vekalet örneği’ne https://www.innoviaispartakule.com sitesinden
ulaşabilirsiniz.
24 ŞUBAT ‘’Herkes için mutlu bir hayat’’ sloganı ile yola çıkan İnnovia Ispartakule projemizin , 340 daire ve 167 ticari
alanının tesliminin ardından huzur dolu ve emlak değeri her gün artan konut projelerimize devam etmek olacaktır.
Randevu Tel:
0212 414 08 83

Saygılarımızla,

VEKALETNAME ÖRNEĞİDİR

İstanbul İli, Avcılar İlçesinde 542 ada 2 parsel üzerinde kayıtlı gayrimenkulüm ile ilgili olarak
TEDAŞ, BEDAŞ, Elektrik, Doğalgaz, Sular idareleri nezdinde beni temsilen her türlü muamele
takibine, evrak alıp vermeye, gerekli evrak kayıtlarını imzalamaya, evrak ve kayıtlardan
suretler almaya, elektrik, doğalgaz ve sular idareleriyle mukaveleler akdetmeye,
sözleşmelerini yapmaya, DASK yaptırmaya ilişkin sözleşmeleri yapmaya, yapılan sözleşmeleri
feshetmeye, icap eden her türlü vergi, resim, harç ve rüsumlarını yatırmaya, makbuzlarını
almaya, teminat ve depozitolar yatırmaya geri almaya, plan ve projeleri imzalamaya tasdik
etmeye, geri almaya, elektrik, doğal gaz, su saat ve sayaçlarını taktırmaya, bağlatmaya,
taksitlendirmeye ve senet tanzim etmeye, muayene ve kontrollerini yaptırmaya, bozuk
olanlarını değiştirmeye, yerine yenilerini taktırmaya, gerektiğinde elektrik, doğalgaz ve suyu
kestirmeye, geri almaya, mühürleme işlemlerini yaptırmaya, yeniden açtırmaya, çıkmış,
çıkacak borçları ödemeye, taksitlendirmeye, taksitler halinde ödemeye, makbuzlar almaya,
bu işlerle ilgili olarak her türlü muameleyi takip ve neticelendirmeye, işlemleri ikmale tebliğ
ve tebellüğe, her türlü taahhüt ve muvafakatlerde bulunmaya, beni tam bir yetki ile temsil
etmeye, bu yetkileri kısmen veya tamamen, tevkil, teşrik ve azle yetkili ve mezun olmak
üzere ayrı ayrı, baba adı Kemal doğum tarihi 1/11/1958 olan 39520355024 T.C.Kimlik
Numaralı ÜNSAL AKGÜN , baba adı Yaşar doğum tarihi 15/5/1983 olan 17708387326
T.C.Kimlik Numaralı SELÇUK AY , baba adı Mehmet doğum tarihi 20/1/1987 olan
57745204330 T.C.Kimlik Numaralı YASİN YALÇIN , baba adı Cemalettin doğum tarihi
03.08.1984 olan 13430458884 T.C. Kimlik Numaralı METE ATAK, baba adı Ali doğum tarihi
27/4/1989 olan 18872111380 T.C.Kimlik Numaralı EREN ÜTEBAY , baba adı Bahaddin
doğum tarihi 20/3/1987 olan 16115592088 T.C.Kimlik Numaralı FATİH BOZDEMİR’ i vekil,
nasp ve tayin ettim.

Vekaletname veren.

(Vekalet süresiz olarak onaylatılması, aksi taktirde tekrar vekalet talep edilecektir)

“ İstanbul İli, Avcılar İlçesindeki 542 ada 2 parsel üzerinde kayıtlı gayrimenkulüm ile ilgili olarak,
satıcı ZİNCİR YAPI A.Ş.‘den teslim almak,Satış sözleşmesini imzalamaya, teslim tutanağını
imzalamak, düzenlemek, teslim sırasında talep edilen ödemeleri yapmak, satıcıyı ibra etmek ve
teslimle ilgili gerekli her türlü işlemi yapmak üzere;
………. doğumlu …………………… T.C. kimlik numaralı ………….. oğlu ……………………,
şahsım adına temsile yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

