
Bir sezonu daha geride bırakırken, 2013 sezonu için yeni bir heyecan ve arzuyla çalışmaya başlıyoruz.
Amacımız sizlere daha iyi bir tatil imkanı sağlayabilmek. Başta Bodrum ve çevresinde tek olan
hidromasajlı havumuz olmak üzere bu sene özellikle Bodrum Akyarlar tesisimizde yaptığımız yenileme
ve ilaveleri görme şansını yakalayan bütün üyelerimizin, yapılan tüm bu yenilikleri beğenmesi ve takdir
etmesi, bizleri de memnun etti. Havuzumuz, su masajı ile eğlendirirken kilo vermenize yardımcı olduğu
gibi, fizyoterapik etkisi ile fiziksel sorunların giderilmesine de yardımcı olmaktadır. 

Sevgili Clubmavi Üyelerimiz,

Bildiğiniz gibi Akyarlar tesisimizdeki altı blok (66 apart) üniteden beşinin yenilenmesi tamamlandı.
Eski durumdaki 6 no'lu blok, geçtiğimiz sezon yenilemeye katılmamış üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.
Ancak bu blok sezon içinde birçok tamirat sorunları çıkarttığından dolayı, gerek tatilini yapmakta olan
siz üyelerimize gerek ilgili personelimize zor anlar yaşatmıştır. Bu sebeplerle, 30 yıla yaklaşan geçmişi
ile bu eski apart ünitelerimizin artık kullanılma şansı kalmamış ve yenilenme zorunluluğu doğmuştur.
Akyarlar'da 2013 sezonundan itibaren yenilenmemiş apart ünite kalmamış olacaktır. Burada devrelerini
kullanmaya devam edecek üyelerimizi, yenilemeye katılmaya davet ediyoruz. 2013 sezonundan itibaren
yenilemeye katılmamış bulunan üyelerimize, devre kullanmak istemeleri durumunda; iştirak payı ve servis
ücretini %50 fazla ödemek sureti ile kullanma imkanı sağlanacaktır.  

Sizlerden gelen talepleri göz önünde bulundurarak 2013 sezonundan itibaren, Akyarlar tesisimizin bir
bölümünü devre sisteminin dışında da kullanıma açıyoruz. Tesislerimizi daha esnek kullanmak isteyen
üyelerimiz için kişi başı ücret ödemek suretiyle kiralama seçenekleri de sunuyoruz. Böylece 14 günlük
devre yerine, daha esnek günlerde tatilini yapmak isteyen ve kişi sayısı az olan üyelerimize daha

  
avantajlı alternatifler sunuyoruz.
  Akyarlar'da 2013 sezonunda restoran ve yemek konularındaki açılımlarla, en  ekonomik ve  sağlıklı
yemek hizmeti sunarak sizlerin, mümkün olduğunca mutfak dışında kalmanızı ve daha rahat bir tatil
yaşamanızı arzu ediyoruz.
 Ayrıca bu sezon Clubmavi Beach projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tesislerimizin sahildeki bir
uzantısı olarak açmayı planladığımız Clubmavi Beach ile birlikte Akyarlar sahilinde denizden daha

  

sorunsuz ve ekonomik şekilde yararlanabilmenizi arzu ediyoruz. 

  

Akyarlar'da 2013 sezonunu, Mayıs başında açıyor ve ekim ayındaki Kurban Bayramı'na kadar
sürdürüyoruz. Bahçemizin, çiçeklerimizin en canlı olduğu ilkbaharda,Bodrum'a erken gelen yaz
aylarında ve bir gidenin her sene tekrar gitmek istediği  sonbaharda da sizleri bekliyoruz.

 
Akyarlar tesisimiz , otel işletme sistemine dönüştürüldüğünden, seçiminizi bahçe veya deniz manzaralı,
A veya B tipi olarak yapabilirsiniz.  Apart numaraları daha sonra giriş belgeniz ile birlikte size
gönderilecektir. Rezervasyon esnasında apart numarası için ısrar edilmemesini rica ederiz. 
2013 sezonu için rezervasyon kabulüne Foça ve Büyükada tesislerimiz için 17 Eylül saat sabah 11:00,
Akyarlar tesisimiz için 24 Eylül saat sabah 11:00'den itibaren başlanacaktır. Üyelerimizden, bu tarihten
 
 
önce rezervasyon için başvuru yapmamalarını özellikle rica ederiz. 
 Club Mavi üyelik sistemi gereği, söz konusu devrelerin kullanım, rezervasyon ve diğer işlemleri için
ancak geçerli ortak veya resmi vekaleti olanlar muhatap olarak kabul edilecektir. Üyelerimizin
yak ın la r ı  veya tan ıd ık la r ı  ta ra f ından yapı lan başvuru la r kabu l ed i lmeyecekt i r .  

 

 

www.clubmavi.com adresindeki web sayfamızın “Üyelere Bilgiler” kısmını tıklayıp şifre bölümüne
“clubmavi” yazarak bilgi alabilir veya info@clubmavi.com e-mail adresinden de bizlerle temasa
geçebilirsiniz. VISA veya MASTERCARD kredi kartı ile iştirak payı ödemelerinizi yapabilir,
taksitlerinizi yatırabilirsiniz.

www.clubmavi .com

07 Eylül 2012

Açıklamalar bölümünü dikkatlice okumanızı rica ederiz.
Saygılarımızla

SERTUR A.Ş
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İZMİR - FOÇA 

 A TİPİ 4 KİŞİLİK

Genel açıklamalar;
Fiyatlar  2013 sezonu için TL cinsindedir.Dönemler 2 hafta -14 geceliktir.
* 10 Eşit Taksitli Ödemeyi Kapsar.
Not:Yukarıdaki iştirak payları ,KDV hariç olarak 19 Ekim 2012 tarihine kadar geçerlidir. İştirak Payı çizelgesindeki rakamlar TL'dir.

PEŞİN ÖDEME TAKSİTLİ ÖDEME *
Zorunlu Katılım Payı                318.60-(KDV Dahil) 35.00

PEŞİN

295

395

760

760

760

690

395

TAKSİTLİ
32.50

43.50

90.00

90.00

90.00

75.00

43.50

DÖNEMLER

HAZİRAN I

HAZİRAN II

TEMMUZ I

TEMMUZ II

AĞUSTOS I

AĞUSTOS II

EYLÜL I

BODRUM - AKYARLAR 
 

290 290 290 39 39 39 39

 
 
  

2 kişilik 4 kişilik 4 kişilik 2 kişilik 2 kişilik 4 kişilik 4 kişilik2 kişilik

 B Deniz  A Bahçe  A Deniz  B Bahçe  B Deniz  A Bahçe  A Deniz B Bahçe

MAYIS (I-II) 290

450 490 590 45 55 59 69HAZİRAN  I 350

590 650 790 59 69 75 85HAZİRAN  II 490

950 990 1190 99 119 129 139TEMMUZ (I-II) 790

1050 1090 1290 109 129 139 149AĞUSTOS  I 890

950 990 1190 99 119 129 139AĞUSTOS  II 790

750 790 890 69 89 99 109EYLÜL  I 590

450 490 590 45 55 59 69EYLÜL  II 390

290 290 290 39 39 39 39EKİM  I 290

650 690 750 65 75 79 89EKİM  II 550

İŞTİRAK PAYI HESABI: İŞ BANKASI BEYOĞLU ŞUBESİ 1389980 NO'LU SERTUR A.Ş. HESABI
IBAN : TR15 0006 4000 0011 0111 3899 80

Akyarlar Tesisinde A Tipi apartlar en fazla 4, B Tipi apartlar en fazla 2 kişiliktir.
Foça tesisinde A Tipi apartlar 4 kişiliktir.
Tesislerde ek yatak ücreti günlük 50 TL dir. 
Ek yataklarda 0-6 yaş arası çocuk ücrete tabi değil, 6-12 yaş arası çocuk için %50   indirim uygulanır.
Şirketimize vadesi geçmiş borcu bulunan üyelere rezervasyon yapılmayacaktır.
           

NOTLAR:

NOT : Yukarıdaki iştirak payları, KDV hariç olarak 19 Ekim 2012 tarihine kadar geçerlidir. İştirak Payı çizelgesindeki rakamlar TL dir.

REZERVASYON İPTAL VE İADE ŞEKLİ:
Rezervasyon tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılan yazılı iptal taleplerinde yatırılmış miktar aynen iade edilir.
Bu tarihten sonra yapılan yazılı iptal taleplerinde yatırılan miktarın tamamı sonraki sene için hesapta bekletilir.
Giriş tarihine 15 günden kısa süre kala yazılı iptal taleplerinde iştirak payı miktarının %50'si kadar tazminat kesildikten sonra bakiyesi
bir sonraki sene için hesapta bekletilir. Giriş tarihine 2 gün ve daha az süre kala yapılan yazılı iptal taleplerinde iştirak payı ve servis
ücreti ile KDV' nin tamamamı tahsil edilir.

2 KİŞİLİK   3 KİŞİLİK

750     82.50     88.00800

PEŞİN ÖDEME TAKSİTLİ ÖDEME*PEŞİN ÖDEME TAKSİTLİ ÖDEME*

4 KİŞİLİK   5 KİŞİLİK

900     99     109990

PEŞİN ÖDEME TAKSİTLİ ÖDEME*PEŞİN ÖDEME TAKSİTLİ ÖDEME*

DÖNEMLER

15/05-30/09

15/05-30/09

Bodrum Akyarlar için Açıklama: Akyarlar'da bu sene deniz ve bahçe manzarası olarak farklı iştirak payı uygulanacaktır.

PEŞİN ÖDEME TAKSİTLİ ÖDEME *

iSTANBUL - BÜYÜK ADA 
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Sayın Sertur A.Ş.

İşletmekte olduğunuz Club Mavi Akyarlar, Foça ve Büyükada tesislerinden aşağıdaki dönemlerin adıma 

rezerve edilmesini rica ederim.

Tesis İsmi: .............................................

Dönemi    : .............................................

Tipi          : .............................................

İştirak Payı : ..........................................

Yukarıda belirlediğim dönemin/dönemlerin, adıma rezervasyon yapılması ile ilgil i olarak ödemem gereken iştirak paylarını

aşağıda işaretlediğim seçenekle ödeyeceğim.

Yukarıdaki ödeme tutarlarını, belirtilen vadelerde Sertur. A.Ş. hesabına nakden yatırmayı kabul  ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda belirttiğim vade ve tutarındaki ödemenin, aşağıda belirttiğim kredi kartı hesabıma vade tarihi ve tutarlarına
uygun olarak borç kaydedilmesini, şirketinizin İş Bankası Beyoğlu şubesindeki -1389980- no'lu hesabına

(IBAN : TR15 0006 4000 0011 0111 3899 80) alacak kaydedilmesini kabul ediyorum. Borcuma ait taksit tutarları, vade
tarihlerinde kredi kartı hesabımdan tahsil edilemediği takdirde aylık %4 gecikme cezası ile birlikte şirketinize ödemeyi
gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ediyorum. İlgili ödemelerimin kredi kartı hesabımdan alınması konusunda

     VISA    MASTER CARD 

AİT OLDUĞU BANKA:

KART NO:

SON KULLANMA TARİHİ: GÜV. NO:

Ad-soyad : 

İrtibat Tel :

İrtibat Adresi 

E-mail      : 

T.C. Kimlik No :

Tarih :  

  

...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

İmza  

  

................................................................................................

                                                                                 

15

15 

15 

15

15 

15 

15 

15 

15 

                                                                                     

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

TAKSİT SAYISI

1. Taksit                                                                                                 

                                                                                        2. Taksit                
                                                                                          3. Taksit              

                                                                                        4. Taksit                                                                         5. Taksit                                                                                          
                                                                                  6. Taksit                 
                                                                                      7. Taksit                                                                                                 8. Taksit                                                                                                    9. Taksit           
  

   10.Taksit           

TOPLAM :

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

ÖDEME TUTARIÖDEME VADESİ

                                                                            

Kasım 

Aralık 

Ocak

Şubat 

Mart 

Nisan 

Mayıs

Haziran

Temmuz 

....................................................

Rezervasyon için (0212) 252 07 05 pbx (4 hat) Tel. No : 
Faks No : (0212) 252 07 09                                 

şirketinize yetki veriyorum.

     



AÇIKLAMALAR
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Fotaş A.Ş. ortakları, belli bir sezon içinde Foça tesisinde yer kullanmadıkları takdirde o sezon için zorunlu
katılım payını ödemekle yükümlüdür. Devresini Foça dışında kullanmak isteyen ortaklarımızında,
Foça tesisi için tespit edilmiş olan zorunlu katılım payı uygulaması gereğini yerine getirmesi gerekecektir.

1)

İştirak Payı çizelgelerinde belirtilen, kullanmak istediğiniz tesise ve dönemlere ait iştirak payını peşin
ödemek istiyorsanız iştirak payının tamamını en son 19 Ekim 2012 tarihine kadar ilgili banka hesabına

2)

Foça ve Büyükada tesislerimizde, yenilemeye henüz katılmamış olup, yenilenmiş yerlerden yararlanmak
isteyen üyelerimiz, iştirak payını %25 fazla ödeyerek bu imkanlardan yararlanabilirler.

3)

Akyarlar tesisimizde yenilenmeye katılmayan üyelerimiz, tesiste yer kullanmak için iştirak payını ve
servis ücretini %50 fazla ödemelidir.

4)

Havaleyi yaparken, gönderen olarak şirket ortağının (devre sahibinin) isminin belirtilmesini önemle rica
ederiz. Aksi takdirde oluşabilecek karışıklık ve yanlışlıklardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

5)

Havalenizi yaptıktan sonra, Sertur Müşteri İlişkileri bölümü ile telefon, faks veya e-mail yoluyla
iletişime geçerek veya bizzat gelerek, gitmek istediğiniz dönem ve tesise ilişkin ön rezervasyonunuzu
yaptırınız.

6)

7)

8)

9)

Ortaklık işlemlerini tamamlamış ve iştirak payını yatırmış üyelerimizin giriş belgeleri Nisan 2013'den
itibaren adreslerine postalanmaya başlanacaktır. Tesise giriş yapabilmeniz için giriş belgenizin yanınızda
götürülmesi mutlak şarttır. Bu belgenin girişte sunulmaması tesise girememenize sebep olacaktır. 

10)

İştirak paylarına ait KDV ve SERVİS ÜCRETİ tesis girişinde ayrıca tahsil edilecektir. Servis ücretleri
Nisan 2013'de tespit edilecektir

11)

Tesislere  giriş saati 14:00, çıkış saati ise 10:00'dur. 12)

Tesislerde kedi, köpek gibi sevimli dostlarınızı ağırlayamadığımız ve besleyemediğimiz için üzgünüz.
Bu konuda tesis girişinde ısrar edilmemesini rica ederiz. 

13)

Tatil ünitelerine yatak kapasitesinin üzerinde misafir kabul edemeyeceğimizden bu konuda
tesis girişinde ısrar edilmemesini rica ederiz.

14)

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “Kimlik Bildirimi” maddesi gereğince tesislere girişte  belirtilenlerin
dışında kişilerin resepsiyona bilgi vermeden konaklanması kesinlikle yasaktır.

15)

Bu durumun tespiti halinde üyenin, tesis kullanım hakkının geri alınması dahil tüm yaptırımların
uygulanması için yönetim kurulu kararı mevcuttur.

yatırarak rezervasyonunuzu yaptırınız.

19 Ekim 2012 tarihine kadar peşinatını yatırmayan üyelerin 2013 sezonu için yer kullanmayacakları
kabul edilerek, boş kalan yerler dışarıya pazarlanacağından, işlemlerinizi zamanında bitirmeniz
menfaatiniz gereğidir. Daha sonra oluşabilecek fiyat artışlarından etkilenmemenizi dileriz. Bu tarihe
kadar zorunlu katılım payını yatırmayan ortakların  hesabına, 318.60.-TL. (zorunlu katılım payı+Kdv)
borç kaydedilerek, ödeme yapılıncaya kadar geçen süre için ayrıca, aylık %4 vade farkı ilave edilecektir.   

Taksitle ödeme yapacak ve 19 Ekim 2012 tarihine kadar ilk taksidini yatırmış üyelerimiz için taksit
tarihleri; 2.taksit 15 Kasım 2012, 3.taksit 15 Aralık 2012, 4.taksit 15 Ocak 2013, 5.taksit 15 Şubat 2013,
6.taksit 15 Mart 2013, 7.taksit 15 Nisan 2013, 8.taksit 15 Mayıs 2013, 9.taksit 15 Haziran 2013, 10. ve
son taksit 15 Temmuz 2013' tür. 

Taksit yatırma tarihlerini gecikmeden ilgili banka hesabına yatırmanızı önemle rica ederiz. Geciken
taksitlerde aylık %4 vade farkı uygulandığını hatırlatırız.


