Domain Tedarik Satış Politikası
Domain Tedarik'e üye olmak ücretsizdir ve bütün üyelerimiz alan adı dijital piyasamızdan faydalanabilir. Hesap oluşturma ve bu hesaba
alan adı ekleme konusunda kullanıcılarımızdan ek ücret alınmamaktadır.

Domaintedarik.com Dijital Piyasasını Kullanarak Alım veya Satış Yapmak
Alıcılar domaintedarik.com’un zengin alan adı listelemeleri arasında sahipleri tarafından eklenmiş alan adlarını inceliyebilirler,ücretsiz
bir şekilde tekliflerini iletebilirler. Satılan alan adları Domain Tedarik’in güvenli alışveriş (Havuz Sistemi) aracılığı hizmetinden ücretsiz
olarak yararlanmaktadırlar.

Güvenli Ödeme Sistemi ( Havuz Sistemi )
Domain Tedarik uzmanları sizin adınıza alım ve satım işlemlerini yürütmektedir.
Başarılı bir alım satım süreci geçirildikten sonra ödeme Domain Tedarik Adına ( Host Bankası ) tarafından yapılmaktadır.Domain
Tedarik Havuzunda Tutulan ödeme transfer işlemi sonuçlanan kadar bekletilir. Alıcı transfer gerçekleşti onayını verdikten sonra
ödemeden %6 komisyon kesilerek satıcıya aktarılır.Eğer alıcı alan adının ve satış fiyatının duyurulmasını istemiyorsa ek olarak
alıcıdan %2 komisyon almaktayız.

Domaintedarik.com Dijital Piyasasında Satış Yapmak
Domain Tedarik Dijital Piyasasında satış için listelenen alan adların tanıtımı domaintedarik.com ailesinin beraberinde yürüttüğü web
sayfaları aracılığıyla ile yapılmaktadır. Domain Tedarik bünyesinde listelenen ve satılan alan adlarının satışından, satış sonundaki fiyat
üzerinden %6 komisyon talep etmektedir.
Alım, Satımı yapılan bütün alan adları ücret talep edilmeksizin Domain Tedarik güvenli havuz sistemi aracılığı hizmetinden
faydalanabilmektedirler.

Satış Tipi

Komisyon

Alan adının domaintedarik.com bünyesinde park edildiği ve satışın
hemen al fiyatı üzerinden gerçekleştiği durumlarda

Satış fiyatının %6’sı

Domain Tedarik Dijital Piyasası vasıtasıyla yapılan ek tanıtım ve
reklamlarla satışın gerçekleştirilmesiyle yapılan satışlar.

Satış fiyatının %6’sı + ( 50 TL minimum tanıtım komisyonu
var. )

Domain ( Alan Adı ) Satıcıları 10,000TL ve üzeri satış fiyatlarından
faydalana bilmeleri için Site Yönetimine talepte bulunmaları
gerekmektedir.

Şartlar ; 1) Tüm Profil Bilgilerinin Doldurulması ve
Doğrulanması gerekmektedir. 2) Domaintedarik.com
yöneticilerinin onayı sonucu üyelik gerçekleşmektedir.

Domain Tedarik Aracılık Hizmeti ile Alan Adı Satış
Alan Adınızı satmanız için aracılık hizmetimize satıcı olarak önceden bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.
Başarılı bir pazarlık ve satış anlaşması sürecinden sonra Domain Tedarik satıcıdan son brüt satış fiyatı üzerinden %6 komisyon talep
etmektedir. Eğer satıcı alan adının ve satış fiyatının duyurulmasını istemiyorsa ek olarak %2 komisyon almaktayız.
Domain Tedarik aracılık hizmeti aracılığıyla satılan bütün alan adları ücret talep edilmeksizin Havuz Sistemiyle güvenli ticaret aracılığı
hizmeti merkezine aktarılır.

Reklam Hizmetleri
Domain Tedarik Ana Sayfasında ve Arka Sayfalarda Verilecek Reklam Ücretleri Değerlendirme Sonucunda Karşılıklı Konuşularak
Netleşmektedir.

Domain Tedarik Vitrin Ücreti 10 TL ( Domain Başına.. )
Vitrinde listelemelerin süresi 60 gündür. Maliyetler alan adı başına verilmiştir. Yenileme durumunda ücret yenilenir.

Alan Adı Değerlendirme Raporu 25 TL ( Domain Başına.. )
Domain ( Alan Adı ) değerlendirmesi istenmesi durumunda,Domain değerlendirme Raporu hazırlanarak
tarafınıza e-mail aracılığı ile gönderilir.

