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MAL / HİZMET SINIFLARI
Başvuru Numarası: 2021/122714
17. Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz,
levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler.
Yalıtım, dolgu ve tıkama malzemeleri: yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için
kumaşlar, yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler, derz dolguları, contalar, o-ringler
(motor, silindir contaları ve musluklar için contalar hariç).
Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar
için kullanılanlar dahil), boru kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, madeni olmayan
boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın
hortumları hariç).
Taşıtlar için sentetik malzemelerden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı).
35. Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı
sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve
satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri.Büro hizmetleri;
sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin
derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki
bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi
ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel
işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat
acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma,
vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri.Açık artırmaların düzenlenmesi
ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve
satın alması için Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan
mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler. Yalıtım,
dolgu ve tıkama malzemeleri: yalıtım amaçlı kullanılan boyalar, yalıtım için kumaşlar,
yalıtım amaçlı bantlar, yalıtım için örtüler, derz dolguları, contalar, o-ringler (motor,
silindir contaları ve musluklar için contalar hariç). Lastikten, plastikten veya
kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru
kılıf ve rakorları; tekstilden hortumlar, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları,
hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları (yangın hortumları hariç). Taşıtlar
için sentetik malzemelerden mamul profil çıtalar (dekorasyon amaçlı). mallarının bir
araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları,
elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)
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