CEZAYİR ORGANİZASYON TEKLİFİ

İstanbul, 00 / 00 / 2019
Merhaba,
Öncelikle Cezayir’i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Belirtmiş olduğunuz detaylara istinaden size özel hazırladığımız menü ve fiyat teklifimizi aşağıda
bulabilirsiniz. Cezayir Ekibi olarak sizi ve misafirlerinizi ağırlamaktan keyif duyacağız.
İyi dileklerimizle,
Uğur Sarıdağ
E– mail
WhatSapp
Tel

: ugur@cezayir-istanbul.com
: 0544 245 99 80
: 0212 2459980

ETKİNLİK DETAYLARI

Etkinlik Adı

:

Mekan

:

Tarih

:

Kişi Sayısı

:

Oturma Düzeni

:

Etkinlik Saat Aralığı

:

Menü Seçimi

:

Yetkili Kişi

:

Telefon & E-mail

:
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MENÜ SEÇENEKLERİ

YEMEK MENÜSÜ
( makimum 100 kişilik servis verilebilmektedir.)

başlangıçlar
soğuklar
cezayir muhammara; zeytinyağı ve nar ekşisi ile
otlu humus
tahinli ve yoğurtlu közlenmiş patlıcan salatası
ara sıcaklar
kıymalı muska böreği
asma yaprağında cevizli ızgara hellim
mürdüm erikli kalamar sote

ana yemek

cezayir kebap ( ızgara bonfile dilimleri ); pide kıtırları ve patlıcan beğendi üzerine
dana bonfile dilimleri, süzme yoğurt ile

tatlı
cezayir kadayıflı ve lavantalı muhallebi tatlısı
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KOKTEYL MENÜSÜ
( makimum 300 kişilik servis verilebilmektedir.)

standlarda:
çerez çeşitleri
krudite
cezayir böreği

soğuk gezenler:
cabata ekmeği üzerinde somon füme; kapari çiçeği ile
girit ezmesi; yaban mersini sos ile
eski kaşar; siyah üzüm şiş
çıtır pastırmalı humus
salatalık kasesinde muhammara

sıcak gezenler:
fellah köftesi; közlenmiş biber ile
ballı ve bademli tavuk
fırınlanmış hardallı ve sosisli patates
ıspanaklıs samosa; dip sos ile
mantar pane

son ikram:
mini hamburger
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KOKTEYL PROLONGE MENÜSÜ
( makimum 180 kişilik servis verilebilmektedir.)

standlarda:
çerez çeşitleri
krudite
cezayir böreği
soğuk gezenler
karamelize ananaslı somon füme; kapari meyvesi ile
zeytinyağlı fellah köftesi
salatalık kasesinde muhammara
eski kaşar; siyah üzüm şiş
girit ezmesi; yaban mersini sos ile
sıcak gezenler
ballı bademli tavuk
ıspanak köfte; naneli dip sos ile
mantar pane
sıcak büfe
ızgara tavuk şiş
&
dana bonfile madalyon
yancılar;
sebze graten
&
safranlı pilav
tatlı
çikolatalı ekler
&
mevsim meyveleri
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İÇKİ VE İÇECEK PAKETLERİ
SOFT ( ALKOLSÜZ ) İÇECEKLER

Coca Cola - Coca Cola Light - Coca Cola Şekersiz
Fanta
Sprite
Ice Tea ( Limon & Şeftali )
Soda
Meyve Suyu Çeşitleri ( Konsantre )
Demleme Çay
Filtre Kahve
YERLİ İÇKİLER ( ALKOLLÜ YERLİ İÇKİLER )
PAKET 1

:

Kavaklıdere Myrina & Angora ( Beyaz Şarap )
Kavaklıdere Myrina & Angora ( Kırmızı Şarap )
Kavaklıdere Angora ( Roze Şarap )
Tuborg Gold 33 cl( Bira )
Soft ( Alkolsüz ) İçecekler
PAKET 2

:

Kavaklıdere Myrina & Angora ( Beyaz Şarap )
Kavaklıdere Myrina & Angora ( Kırmızı Şarap )
Kavaklıdere Angora ( Roze Şarap )
Tuborg Gold 33 cl( Bira )
Beylerbeyi Klasik Seri ( Rakı )
Soft ( Alkolsüz ) İçecekler
PAKET 3

:

Kavaklıdere Çankaya ( Beyaz Şarap )
Kavaklıdere Yakut ( Kırmızı Şarap )
Kavaklıdere Lal ( Roze Şarap )
Tuborg Gold 33 cl( Bira )
Soft ( Alkolsüz ) İçecekler
PAKET 4

:

Kavaklıdere Çankaya ( Beyaz Şarap )
Kavaklıdere Yakut ( Kırmızı Şarap )
Kavaklıdere Lal ( Roze Şarap )
Tuborg Gold 33 cl( Bira )
Yeni Rakı
Soft ( Alkolsüz ) İçecekler
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YERLİ ve YABANCI İÇKİLER ( ALKOLLÜ YERLİ VE YABANCI İÇKİLER )

PAKET 1

:

Kavaklıdere Myrina & Angora ( Beyaz Şarap )
Kavaklıdere Myrina & Angora ( Kırmızı Şarap )
Kavaklıdere Angora ( Roze Şarap )
Tuborg Gold 33 cl( Bira )
Beylerbeyi Klasik Seri ( Rakı )
Gilbeys ( Cin )
Gilbeys ( Votka )
J&B ( Viski )
Soft ( Alkolsüz ) İçecekler

PAKET 4

:

Kavaklıdere Çankaya ( Beyaz Şarap )
Kavaklıdere Yakut ( Kırmızı Şarap )
Kavaklıdere Lal ( Roze Şarap )
Tuborg Gold 33 cl( Bira )
Yeni Rakı
Gordons ( Cin )
Smirnoff ( Votka )
JW Black Label ( Viski )
Soft ( Alkolsüz ) İçecekler
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FİYATLANDIRMALAR
YEMEK MENÜSÜ FİYATLANDIRMALARI:
( fiyatlandırmalar kişi başı olarak belirlenmiştir)
Yemek Menüsü + Limitsiz Soft ( Alkolsüz ) İçecek
( limitsiz içecek servisi 5 saattir. )

:

Yerli İçki İle Birlikte Fiyatlandırmalar:
Paket 1:
Yemek Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
Yemek Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis )

:
:

Paket 2:
Yemek Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
Yemek Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis )

:
:

Paket 3:
Yemek Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
Yemek Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis )

:
:

Paket 4:
Yemek Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
Yemek Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis )

:
:

Yerli – Yabancı İçki İle Birlikte Fiyatlandırmalar:
Paket 1:
Yemek Menüsü + Limitli Yerli - Yabancı İçki ( 2 Kadeh )
:
Yemek Menüsü + Limitsiz Yerli – Yabancı İçki ( 5 saat servis ) :
Paket 2:
Yemek Menüsü + Limitli Yerli - Yabancı İçki ( 2 Kadeh )
:
Yemek Menüsü + Limitsiz Yerli – Yabancı İçki ( 5 saat servis ) :
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KOKETYL MENÜSÜ FİYATLANDIRMALARI:
Kokteyl Menüsü + Limitsiz Soft ( Alkolsüz ) İçecek
( limitsiz içecek servisi 5 saattir. )

:

Yerli İçki İle Birlikte Fiyatlandırmalar:
Paket 1:
Kokteyl Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
Kokteyl Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis )

:
:

Paket 2:
Kokteyl Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
Kokteyl Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis )

:
:

Paket 3:
Kokteyl Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
Kokteyl Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis )

:
:

Paket 4:
Kokteyl Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
Kokteyl Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis )

:
:

Yerli – Yabancı İçki İle Birlikte Fiyatlandırmalar:
Paket 1:
Kokteyl Menüsü + Limitli Yerli - Yabancı İçki ( 2 Kadeh )
:
Kokteyl Menüsü + Limitsiz Yerli – Yabancı İçki ( 5 saat servis ) :
Paket 2:
Kokteyl Menüsü + Limitli Yerli - Yabancı İçki ( 2 Kadeh )
:
Kokteyl Menüsü + Limitsiz Yerli – Yabancı İçki ( 5 saat servis ) :

8

KOKETYL PROLONGE MENÜSÜ FİYATLANDIRMALARI:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitsiz Soft ( Alkolsüz ) İçecek
( limitsiz içecek servisi 5 saattir. )

:

Yerli İçki İle Birlikte Fiyatlandırmalar:
Paket 1:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis ) :
Paket 2:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis ) :
Paket 3:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis ) :
Paket 4:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitli Yerli İçki ( 2 Kadeh )
:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitsiz Yerli İçki ( 5 saat servis ) :

Yerli – Yabancı İçki İle Birlikte Fiyatlandırmalar:
Paket 1:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitli Yerli - Yabancı İçki ( 2 Kadeh )
:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitsiz Yerli – Yabancı İçki ( 5 saat servis ):
Paket 2:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitli Yerli - Yabancı İçki ( 2 Kadeh )
:
Kokteyl Prolonge Menüsü + Limitsiz Yerli – Yabancı İçki ( 5 saat servis ):

Fiyatlandırmalarımıza KDV dahildir.
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KOŞULLAR VE AÇIKLAMALAR:

Rezervasyonun Kesinlik Kazanması ve Ödeme:












Rezervasyonun kesinlik kazanması ve tarihin misafirlerimize kapatılması için anlaşılan
tutarın % 40 kaparo olarak sözleşme üzerinde belirtilen banka hesabına yatırılması
gerekmektedir.
Kaparo yatırılması ve fiyatlandırma için belirlenen süre 7 gündür. 7 Gün içerinde kaparo
yatırılmaz ise tarih opsiyonu sonlanır ve eğer fiyat geçişi olmuş ise görüşmede yeni
fiyatlandırma üzerinden ilerlenir.
Anlaşma sağlandıktan sonra Müşteri Cezayir Lokanta İşletmeciliği San. Ve Tur. Hiz. A.Ş.’ye
fatura bilgisi iletmek ile yükümlüdür. Şahıslar için fatura bilgisi AD, SOYAD, T.C ve AÇIK
ADRES’ tir. Faturasız işlem yapması Cezayir Lokanta İşletmeciliği San. Ve Tur. Hiz. A.Ş.
( Bundan sonra Cezayir A.Ş. olarak anılacaktır. )tarafından kesinlikle kabul edilmez.
Düğün – Nişan veya Özel Organizasyon taleplerinde Cezayir Lokanta İşletmecili San. Ve
Tur. Hiz. A.Ş. ana restoran katı olan Bahçe & Şömineli Bahçe alanlarını organizasyon
sahibine özel olarak tahsis etmekte ve başka müşteri almamaktadır. Bu nedenle
organizasyonun toplam cirosunun minimum 18.000.00 TL olma şartını koyar. 18.000.00
TL ciro altında olan işler için cirosunu 18.000.00 TL’ye tamamlamak aradaki farkı mekan
kirası olarak faturalandıracaktır.
Kalan ödeme en geç organizasyon gününden ( Hafta Sonu ve Resmi Tatiller Hariç ) “1”
gün önce Cezayir A.Ş. banka hesabına EFT / Havale yapılması veya K.Kartı / Nakit olarak
ödenmesi gerekmektedir. Ödeme günü hafta sonuna veya resmi tatile denk geliyor ise Cuma
ya da resmi tatilden “1” gün önce ödemenin yapılması gerekmektedir.
Ödemenin belirtilen tarihlerde yapılmaması durumunda Cezayir A.Ş. organizasyonu iptal
etme ve kaparo tutarını geri ödememe hakkına sahiptir.

İptal ve Erteleme Koşulları:










Müşteri organizasyonu organizasyon tarihinden “60” gün önce iptal edebilir. “60” gün önce
yapılan iptalde alınan kaparonun tamamı kesintisiz olarak verilecek olan banka hesabına
iade edilir.
Müşteri organizasyonu organizasyon tarihinden “60” ile “30” gün arasında iptal eder ise
alınan kaparonun % 40’ı verilen banka hesabına iade edilir. Kalan tutar sözleşme cayma
bedeli olarak müşteriye fatura edilir.
Organizasyon tarihine “30” gün ve daha az süre kalması durumunda yapılan iptallerde
kaparo iadesi yapılmaz.
Müşteri organizasyonunu organizasyon tarihinden en geç “15” gün önce “1” defaya mahsus
olmak üzere erteleme hakkına sahiptir.
Erteleme durumunda kaparo iadesi yapılmaz.
Ertelenen zaman içerisinde ürün maliyetlerinde vergi, firma zammı vb. artış olması
durumunda yeni fiyatlandırma uygulaması Cezayir A.Ş.’ye aittir.
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Menü Hazırlık ve Servis:











Organizasyon tarihinden önce Cezayir A.Ş. menüde olabilecek tüm sıkıntılara karşı tadım
organize edecektir. Tadım menüsü “1” kişilik hazırlanmakta ve beğenilmeyen ürün için
Cezayir A.Ş. aynı maliyet aralığında opsiyon sunmak ile yükümlüdür.
Menü hazırlıkları organizasyon sahibinin vereceği son kişi sayısı üzerinden yapılır ve
fiyatlandırılır. Son kişi sayının organizasyon tarihinden en geç “5” gün önce Cezayir A.Ş.
yetkilisine bildirilmesi gerekmektedir.
Cezayir A.Ş tüm menü hazırlıklarını olası artışa karşı bildirilen kişi sayısından % 10 fazla
yapar.
Minimum organizasyon fiyatlandırması; organizasyon tarihinden “5” gün önce bildirilen ve
yukarıda belirtilen mekan kapama cirosunun altında kalmamak koşulu ile verilen kişi sayısı
üzerinden hesaplanır.
Bildirilen kişi sayısı üzerinde misafir gelmesi durumunda belirtilen kişi başı fiyatlandırma
üzerinden + olarak hesaplama yapılır.
Bildirilen kişi sayısından az misafir gelmesi durumunda bildirilen kişi sayısı fiyatlandırma
için baz alınır. Fiyatlandırma da düşüş olmaz.

Yemek Menüsü Servisi:







Cezayir A.Ş. yemek servisi için maksimum “110” kişilik oturma düzeni kurabilmekte ve servis
verebilmektedir.
“110” kişi üzeri gelecek misafir için Cezayir A.Ş. servis yapma zorunluluğunu kabul etmez.
Yemek menüleri “3” soğuk meze, “3” ara sıcak, “1” ana yemek ve “1” tatlıdan oluşmaktadır.
Yemek menüsü servisi soğuk ve sıcak mezelerin serpme olarak servis edilmesi ile başlar her
kişi için ana yemek ve tatlı servisi ile son bulur.
Yemek servis süresi menü ve kişi sayısına bağlı olarak 1 ile 2 saat arasıdır. Misafirin talebine
göre servis 30 dk. esnetilebilir.

Kokteyl Menüsü Servisi:






Cezayir A.Ş. kokteyl servisi için maksimum “300” kişilik servis yapabilmektedir.
Kokteyl servisinde istenmesi durumunda “60” kişiye kadar masa düzeni kurulabilir. Diğer
alanlar bistiro masa ve koltuklar ile düzenlenir.
Kokteyl servisi “5” soğuk fingerfood, “5” sıcak fingerfood ve “1” son ikramdan oluşmaktadır.
Kokteyl servisi masa düzeni istenmesi durumunda maksimum 60 kişi için serpme meze gibi,
diğer misafirler için ise servis arkadaşları tarafından gezdirilerek servis edilir.
Kokteyl menüsünde fingerfoodların her birinden her kişi için “2” parça olacak şekilde servis
yapılır. Hazırlanan ürün miktarı bittiğinde servis son bulur. Set aralarını müşteri kendisi
belirleyebilir.

Kokteyl Prolonge Menüsü Servisi:





Cezayir A.Ş. kokteyl prolonge servisi için maksimum “180” kişilik servis yapabilmektedir.
Kokteyl prolonge servisinden maksimum “80” kişilik oturma düzeni yapılabilmektedir.
Kokteyl prolonge “self servis” dönüşümlü yemek olarak tabir edilebilir.
Organizasyon kokteyl olarak başlar açık büfenin açılması ile self servis yemek olarak devam
eder.
Açık büfe ortalama olarak 1 ile 2 saat arası açık kalmaktadır.
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İçki Paketleri Servisi:













Cezayir A.Ş. organizasyonlar için farklı içki paketleri ile servis verebilmektedir.
İçki paketleri ayrıca belirtilmiştir.
Limitli içki paketi servislerimiz kişi başı 2 kadeh olarak belirlenmiştir. 2 kadeh içki bardan
yapılan servis sayısı olarak hesaplanır. ( Örn. 100 kişilik organizasyonda 200 kadeh içki
hakkı bulunmaktadır. Bar 200 kadeh içki servis eder. Kimin kaç kadeh içtiği konusunda bir
hesaplama yapılmaz, barın limiti dolduğunda servis durdurulur. )
Limitli içki paketinde yer alan sof içecekler 2 soft içecek 1 kadeh içki olarak sayılarak
hesaplama yapılır.
Limit dolumu yaklaştığında Cezayir A.Ş. yetkilisi organizasyon sahibi veya tayin edeceği
kişiye limit konusunda bilgi verir. Organizasyon sahibi veya vekilinin isteği doğrultusunda
( eğer + bir paket alımı yapılmamış ise ) içki servisi a la carte menü fiyatlandırmasından
extra olarak ayrı hesap açılarak devam edebilir ya da organizasyon sahibinin veya vekilinin
isteği doğrultusunda servis misafirler kendi içtiğini ödemesi karşılığında devam edebilir ya
da yine istek doğrultusunda servis tamamen sonlandırılabilir.
Limitsiz İçki Paket servisi “5” saatlik süre ile sınırlanmıştır. Organizasyon sahibinin
belirteceği saatte servis başlar ve takip eden 5 saat boyunca servise devam edilir.
Limitsiz İçki süresinin dolmasından sonraki ilerleyiş Limitli içki paketi ile aynıdır.
Cezayir A.Ş. “5” şişeden fazla dışarıdan içki getirilmesini kabul etmemektedir. Müşterinin
getireceği içkilerin mutlaka TAPDK bondrollü ve fatura/fişinin olması gerekmektedir.
“2” şişe kadar freeshop ürünü müşteri sadece kendisi için getirebilir. Fakat faturası kesinlikle
yanın da olmalıdır.
Faturası / fişi olmayan ve dışarıdan gelen içki TAPDK bandrolü olsa dahi Cezayir A.Ş.
yetkilisi tarafından alınacak ve imha edilecektir.

Pasta Servisi:





Cezayir A.Ş. bünyesinde bir pastane mevcut değildir. Bu nedenle düğün veya doğum günü
pastası yapamamaktadır.
Bünyesinde bir pastane bulunmamasından ötürü dışarıdan pasta getirilmesi konusunda bir
kısıtlaması bulunmamaktadır. ( not: genel olarak düğün pastalarının çoğu zayi olduğundan
ötürü firma düğün pastası yaptırılmasını önermekte, bunun yerine farklı alternatifler
üretilmesini tercih etmektedir. )
Dışarıdan getirilen pastaların servisleri için ayrı bir ücret talep edilmez.

Süsleme ve Kurulum:









Cezayir A.Ş. organizasyonlarda mekan ve menü servisini üstlenmektedir.
Cezayir A.Ş. her hangi bir organizasyon firması ile anlaşmalı değildir. Müşteri dilediği
organizasyon firması ile çalışmakta özgürdür.
Cezayir A.Ş. organizasyon ve süsleme konusunda talep edilmesi durumunda daha önce
Cezayir A.Ş. de iş yapmış ve şikayet alınmamış firmalara sadece yönlendirici olarak görev
almaktadır.
Düğün ve Nişan organizasyonlarında Cezayir A.Ş. sabah 07.00 itibari ile mekanı
organizasyon firmalarına hazırlıklar için bırakmaktadır. Sadece toplantı odalarındaki
misafirleri için bir öğle yemeği planlaması olması durumunda öğle yemeği grubu için servis
süresince süslemeye ara verilmesini isteyecektir.
Gündüz yapılacak organizasyonlarda kurulum yapılması gerekiyor ise Cezayir A.Ş. yetkilisi
ile planlı bir şekilde bir gece öncesinde Cezayir A.Ş.’nin işleyişini engellemeyecek ve karşılıklı
belirlenecek bir saatte kurulum için mekana giriş yapılabilir.
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Fotoğraf, Video, Hazırlık Odası Vb.:










Düğün – Nişan organizasyonlarında Cezayir A.Ş. organizasyon firmalarında olduğu gibi
Fotoğraf ve Video gibi konularda sadece yönlendirici olmaktadır. Müşteri dilediği fotoğrafçı
ile çalışmakta özgürdür.
Müşterinin anlaşacağı organizasyon firması müşteri ile mekanda görüşmek ve demo masa
yapmak isteyebilir. Bu durumda Cezayir A.Ş. yetkilisinden önceden randevu ve saat
alınmalıdır. Randevu alınmaksızın gelinen görüşmede demo yapılmasına izin
verilmeyecektir.
Mekan içerisinde yapılacak giydirme, lansman vb. organizasyonlarda kullanılacak
materyal önceden Cezayir A.Ş. yetkilisine bildirilmelidir.
Cezayir A.Ş. kendi veya anlaşmalı olduğu kurumların rakipleri, veya siyasi içerikteki
branding ürünlerine müdahale etme ve kullandırtmama yetkisine sahiptir.
Cezayir A.Ş. Düğün veya Nişan organizasyonları için bünyesinde bulunan bir toplantı
salonunu hazırlık odası olarak organize eder. Toplantı salonlarında müsaitlik olmaması
durumunda Üst Katında Bulunan Cezayir Rooms, yanında bulunan The Loft İstanbul veya
arkasından bulunan The Stay Galatasaray’dan misafirleri için 1 oda kiralar.
Cezayir A.Ş. hazırlık için 1 adet oda temin etmektedir. Fazla oda istenmesi durumunda +
ücretlendirme ile yardımcı olmaya çalışır. Fakat müsaitlik olmaması durumunda extra
odayı ücret ödenmesi kabul edilse dahil garanti edememektedir.

Müzik:
















Cezayir A.Ş. müzik alt yapısı DJ performansı için uygun bir sistemdir.
Cezayir A.Ş.’nin Canlı Müzik için bir altyapısı ve böyle bir hizmeti bulunmamaktadır.
Cezayir A.Ş. çevre ses hassasiyetini düşünerek dans ve eğlence alanı olarak Şömineli Bahçe
alanını tahsis eder. Şömineli bahçe alanında 22.30 ve sonrası arada bulunan kelebek camlar
kapatılarak ve dış bahçedeki müzik sonlandırılarak organizasyon devam ettirilir.
Cezayir A.Ş. müzik yayınına 00.00 ile 01.00 arasında son vermektedir. Bu zaman esnekliği
Cezayir A.Ş.’nin yönlendirdiği DJ ile anlaşılması durumunda geçerlidir. Müşteri kendi DJ’ini
kendisi getirdiği durumlarda müzik yayını 00.00’da kesin olarak son bulmaktadır.
Müşteri Canlı Müzik yapmak ister ise kendi bulacağı ekip ve ekibin ses sistemi ile yapılabilir.
Bu organizasyona sadece Şömineli Bahçe alanında ve 19.00 – 23.00 saatleri arasından “30
dk.” için izin verilmektedir. Aksi bir durum olması durumunda Cezayir A.Ş. yetkilisi
organizasyonu sonlandırma ve oluşan tüm maddi zararı organizasyon sahibinden talep
etme hakkına sahiptir.
Cezayir A.Ş. DJ konusunda yönlendirici görevi üstlenmektedir. Cezayir A.Ş.’nin
yönlendirmiş olduğu DJ’ler ile anlaşması 1.000.00 TL üst sınır olarak belirlenmiştir. ( Örn.
Cezayir A.Ş.’nin sizleri yönlendirdiği DJ sizlere ancak 1.000.00 TL fiyat verebilir. Daha üstü
bir fiyat söylemesi durumunda konuyu hızlıca Cezayir A.Ş. yetkilisine iletiniz. )
DJ Cezayir A.Ş.’nin belirlediği üst sınır olan 1.000.00 TL’nin altında bir fiyatlandırmayı
müşteri ile yapacağı görüşme sonunda kendisi belirleme yetkisine sahiptir.
Müşterinin kendi getireceği DJ ekipmanlara bakmak için organizasyon tarihinden önce
Cezayir A.Ş.’yi ziyaret etmelidir. Eğer mevcut ekipmandan farklı bir talebi var ise kendi
getirmek ile yükümlüdür.
Cezayir A.Ş. kesinlikle dışarıdan gelecek ve bahçe alanına yerleştirilecek KOLON vb. ses
ekipmanını kabul etmemektedir.
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Mekan Kiralama Koşulları:




Menü alınmaksızın mekan kiralama bedeli 15.000.00 TL + % 18 KDV’dir.
Mekan kiralamasının içerisine servis ve mutfak personeli dahil değildir. Personel istenmesi
durumunda her personel için fiyatlandırma 150.00 TL + KDV’dir.
Mekan kiralanması durumunda Cezayir A.Ş. bünyesinde servis edilecek tüm alkollü içkilerin
TAPDK bandrollü olması ve faturaları ile organizasyondan “1” gün önce Cezayir A.Ş.
yetkilisine teslim edilmesi gerekmektedir. Faturası ve bandrolü olmayan içkilerin servisine
izin verilmeyecektir.

İşletme Genel Koşulları:





Oluşabilecek toplumsal olay, doğal afet, terör vb. misafirlerin güvenliği ve sağlığını tehlikeye
atacak durumlarda organizasyon sahibine haber vermek koşulu ile organizasyon
ertelenebilir veya iptal edilebilir. Bu durumda alınan tüm ödemeler kesintisiz geri iade
edilecektir.
Organizasyonun hazırlığından itibaren organizasyon sonuna kadar organizasyon sahibinin
kendisi ve/veya misafirlerinin hata veya dikkatsizliği sonucu meydana getirebileceği her
türlü hasar, kayıp, zarar gibi hususlardan organizasyon sahibi tek başına sorumludur.
Oluşacak tüm maddi zarar faturaya ayrıca yansıtılacaktır.
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MÜŞTERİ
TEKLİFİ OKUDUM ONAYLIYORUM;
AD – SOYAD

:

ADRES

:

FATURA ÜNVANI

:

VERGİ DAİRESİ

:

VERGİ / TC NO

:

İMZA / KAŞE – İMZA

:

CEZAYİR A.Ş.
TEKLİFİ ONAYLAYAN

:

ADRES
: FİRUZAĞA MAHALLESİ, HAYRİYE CADDESİ, NO: 12,
GALATASARAY, BEYOĞLU, İSTANBUL
FATURA ÜNVANI

: CEZAYİR LOKANTA İŞLET. SAN. VE TUR. HİZ. A.Ş.

VERGİ DAİRESİ

: BEYOĞLU

VERGİ NO

: 209 050 46 24

İMZA / KAŞE – İMZA

:

Cezayir Lokanta İşletmeciliği Sanayi ve Turizm Hizmetleri A.Ş. Banka Bilgileri

Hesap Adı

: Cezayir Lokanta İşletmeciliği

Banka Adı

: Yapı Kredi Bankası

Şube

: Galatasaray

Şube Kodu

: 495

Hesap No

:87403435

IBAN

:TR09 0006 7010 0000 0087 4034 35
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