
ETA B İLGİSAYAR INSTALL FORMU  

 

Müşterimizin Adı  : 

Bayimizin Adı  : 

Install Alan Bayi Yetkilisi : 

Müşterimizin Seri Nosu :    

Müşterimizin Telefonu  : 

Install Sebebi  :    Install Tarihi  : 

Kullanılan Versiyon  : 

Kullanılan Programlar  : 
 
ÖNEMLİ NOT :  
 
Install formu sadece ETA veya Yetkili Bayileri tara fından doldurulup, ETA’ya fakslanabilir.  Donanım 
değişikli ği ETA Bayileri dı şında bir firma tarafından gerçekle ştirilmi ş olsa bile, ETA programları ve 
ilgili verilerin yeni donanıma aktarılması, program ların eski donanımdan silinmesi ve yeni donanım 
için install alınması için ETA’ya veya bir bayiine başvurulması gerekmektedir. Dileyen mü şterilerimiz 
Halkla İlişkiler Departmanımıza ba şvurarak yetkili bir bayi ismi ve adresi elde edebil irler.  Install i şlemi 
tüm ETA bayileri ve ETA şubeleri tarafından standart servis ücreti kar şılığında yapılmaktadır. Bu 
prosedür haricinde Telif Hakları Kanunu hükümleri g ereği hiçbir gerekçe ile install i şlemi yapılmaz.  
Kaşe kullanmayan şahıs şirketlerinin install alabilmek için ka şe yerine nüfus cüzdanının önlü arkalı 
fotokopisini fakslamaları gerekmektedir.  

 

Eski Makinanın Özellikleri  

Marka   : 

İşlemci  : 

Disk Kapasitesi : 

Adres De ğişikli ği Varsa  
Eski Adres  :

 Yeni Makinanın Özellikleri  

Marka   : 

İşlemci  : 

Disk Kapasitesi : 

Adres De ğişikli ği Varsa  
Yeni Adres  : 

 
 
 
Bu belgeyi imzalayarak daha önce telif hakları ETA Bilgisayar Ltd. Şti.’ne ait olan ETA Bilgisayar 
Programlarını bugüne kadar yukarıda Eski Makina şeklinde anılan bilgisayar donanımında ve ifade 
edilen adreste telif hakkını ödemi ş olarak kullanmakta oldu ğumu(zu), bu belgeyi ibraz ederek 
yapılmasını sa ğlayacağım(ız) Install i şlemi ile aynı programları yukarıda Yeni Makina şeklinde anılan 
farklı bir bilgisayar donanımında ve ifade edilen a dreste kullanmaya devam edece ğimi(zi), Eski 
Makina donanımından ETA Bilgisayar Programlarını si lerek bu donanımda bu programları 
kullanmayaca ğımı(zı), programları Yeni Makina donanımı haricinde  herhangi di ğer bir bilgisayar 
donanımında kullanmayaca ğımı(zı), burada ifade edilen şekil dı şında ETA Bilgisayar Programlarını 
kullandı ğımı(zı)n tespiti halinde ETA Bilgisayar Ltd. Şti.’nin talep edece ği her türlü tazminat ve telif 
hakkı talebini ödeyerek kar şılayacağımı(zı) ve her türlü cezai müeyyideyi kabul etti ğimi(zi) beyan ve 
kabul ederim (ederiz).  
 

Yetkili ETA Bayi Yetkilisi  
Kaşe ve İmza 

Müşteri Yetkilisi  

Kaşe ve İmza 

 
 
 

Yetkili ETA Bayi ve Mü şteri ka şesiz Install kesinlikle yapılmaz.  
(0212) 232 84 80 ve 232 81 06 numaralı direkt insta ll form hattımıza fakslayınız.  
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