BİLGİ FORMU

2017-2018 Eğitim –Öğretim döneminde servis kullanmak istiyor musunuz?

Evet

Hayır

Öğrenci Adı:
Sınıfı:
Kan grubu:
Adres:
İletişim telefonu:
Tarih:

Sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeniz temennisiyle…

KÖKER TURİZM AİLESİ

İDV ÖZEL BİLKENT OKULLARI
SERVİS BİLGİLENDİRME DUYURUSU

2017-2018 eğitim –öğretim yılı için İDV Özel Bilkent İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi, öğrenci
servis taşımacılığı hizmet sözleşmesi firmamız KÖKER TURİZM ile imzalanmıştır.
2017-2018 eğitim –öğretim yılında öğrencilerimize vereceğimiz hizmete ilişkin önemli
hususları siz değerli velilerimizle paylaşmak istiyoruz;
• 2017-2018 eğitim-öğretim yılı servis kayıtlarımız 15.05.2017 tarihi itibariyle başlayacaktır.
• Kayıtlarımız İDV Özel Bilkent İlkokulu servis bürosunda gerçekleşecektir.
• Erken Kayıt Dönemi: 15.05.2017-23.06.2017 tarihleri arasında hafta içi 09:00-17:00
saatleri arasında yapılacaktır. Erken kayıt döneminde kayıt yaptıran velilerimize %5 erken
kayıt indirimi uygulanacaktır. Erken kayıt döneminde ilaveten; kredi kartı tek çekimlerde
%5, nakit ödemelere %7 indirim uygulanacaktır. Servis ücretleri ayrıca anlaşmalı
bankaların (world, bonus,maximum özellikli) kartlarına ek indirimsiz olarak 9 taksite
kadar bölünebilmektedir. Sabah veya akşam tek yön servis kullanımında mesafe fiyatının
% 75’i kadarı ücretlendirilir. Sabah ve Akşam ayrı güzergâh ve servis kullanımı durumunda
da iki mesafe fiyatının ortalamasına %30 fiyat farkı ile ücretlendirilmektedir.
• Son Kayıt Dönemi: 01.08.2017-28.08.2017 tarihleri arasında hafta içi 09:00-17:00 saatleri
arasında yapılacaktır.
• 29.08.2017 tarihinden sonra yapılan kayıtlarda servis hizmeti, okul açıldıktan 15 gün
sonra başlatılabilecek ve yıllık taşıma ücretinde herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.
Adres değişikliklerinizi 15 gün önceden servis büroya bildirmeniz önemle rica olur.
Herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi adına yapılacak bu uygulama konusundaki
anlayışınız için teşekkür ederiz.
• 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi için fiyat tarifesi;
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❖ Mesafe fiyatlarına rehber ve serviscell ücreti dahildir.
❖ Firmamızın Servis hizmeti danışman ve yetkililerinin irtibat telefonları ektedir.
❖
Öğrenci Servis Organizasyon yetkilisi: 0535 542 46 43
❖
Rehber Organizasyon sorumlusu: 0530 812 12 42
❖
Okul Servis Hizmetleri Koordinatörü: 0532 436 33 12
❖
Firma Okul Servisleri Koordinatörlüğü: 0533 416 84 32

