Değerli AKKOZALILAR;
Sevgili komşularımız bildiğiniz üzere, ‘başaramazlar, kazanamazlar biz 10 yıl buradayız’ diyen Koza yönetime karşı
başlattığımız yöneticilik atanması davamızı alnımızın akı ile hep birlikte, sizlerin de desteği ile hakkımız olan davayı
kazandık.
Şimdi ise yine projede bizlere vaat edilen, bize ait olan fakat kullanmak için ciddi ücretler ödemek zorunda
bırakıldığımız THE CLUB adlı sosyal tesisimizin tarafımıza iadesi için dava açmaya hazırlanıyoruz. Bu anlamda imza
topluyoruz. Yeterli imza toplanması üzerine avukatımız aracılığıyla ile toplu dava açacağız.
Satış sözleşmelerinde, Akkoza projesinin reklamlarında, broşürlerinde, yönetim planlarında, THE CLUB Biz
Akkozalıların doğal üyesi olduğu ve ücretsiz yararlanabildiği Akkoza nın sosyal tesisidir.
Bu dava Sürecinin sonunda,
1. ya The Club ücretsiz yararlanabileceğimiz bir sosyal tesise dönüşecek
2. ya da bu tesisten yararlanamadığımız için ciddi tazminatlar elde edeceğiz
3. Ancak her halükarda şuana kadar üyelik adı altında THE CLUB ödediğimiz bütün üyelik bedellerini faiziyle birlikte
geri alacağız.
THE CLUB ücretsiz yararlanabileceğimiz sosyal tesisimiz olması halinde, daire kira bedelleri ile daire bedellerimiz
ciddi anlamda değer kazanacaktır. Süreci başarı ile sonuçlandırmak Akkoza’nın menfaatine olacaktır.
Akkoza’da yaşayan ya da Dairesi bulunan tüm kat maliki daire sahiplerini AKKOZA TOPLU YAPI ALANI YÖNETİCİLİĞİ
ofisine saygıyla davet ediyoruz.
Linke tıklayarak Akkoza sakinlerine vaat edilen habere ulaşabilirsiniz.
http://www.milliyet.com.tr/konut/koza-sehir-yuzde-100-garanti-koza-projesi-olarak-basladi-1356940
AKKOZA TOPLU YAPI ALANI YÖNETİCİLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear AKKOZALILAR;
As you know, our dear neighbors, they cannot succeed, they cannot win. We have won our case with the support of
your forehead, together with the flux of our forehead.
Now we are preparing to sue for the extradition of our social facility called THE CLUB, which is promised to us in the
project, which belongs to us but where we have to pay serious fees to use. In this sense, we collect signatures.
Upon the collection of sufficient signatures, we will file a collective action with our lawyer.
In sales contracts, advertisements, brochures, management plans of the Akkoza project, THE CLUB is the social
facility of Akkoza, which is a natural member of the Akkoza community and can be used free of charge.
At the end of this case,
1.The Club will become a free social facility
2.We will receive serious compensation for not being able to benefit from this facility
3.However, in any case, we will receive all membership fees that we have paid up to now under the name THE
CLUB with interest.
If we have a social facility that can benefit from THE CLUB free of charge, apartment rental prices and apartment
prices will earn significant value. It is in the interest of Akkoza to conclude the process successfully.
We respectfully invite all owners of the flats living or having an apartment in Akkoza to the AKKOZA COLLECTIVE
BUILDING MANAGEMENT office.
Click on the link to reach the promised news Akkoza residents.
http://www.milliyet.com.tr/konut/koza-sehir-yuzde-100-garanti-koza-projesiolarak-basladi-1356940
AKKOZA COLLECTIVE BUILDING AREA MANAGEMENT

