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EK 1: GENEL SATIŞ KOŞULLARI
Weidmüller Elektronik Ticaret Ltd. Şti.

I. GENEL
1. İş bu Genel Satış Şartları (“şartlar”) Kavacık Mah. Orhan Veli Kanık Cad.
Kocadağ Plaza No:9/1 Beykoz 34810 İstanbul adresinde mukim WEIDMÜLLER
Elektronik Tic. Ltd. Şti. (“WEIDMÜLLER”) veya onun adına, tüm malların ve/veya
hizmetlerin (bundan böyle “Ürünler” olarak anılacaktır) teklif edilmesini, satışını
ve teslimatını hükme bağlar ve WEIDMÜLLER ve Müşteri arasındaki tüm
işlemler için geçerlidir
2. Müşterinin kendi satın alma koşulları Sözleşme dışı olarak kabul edilmekte
ve bu koşullar bu anlaşmanın parçası olarak kabul edilmemektedir. Müşteri,
aşağıdaki şartlar temelinde taahhütte bulunarak bu şartların gelecekte
Taraflar arasındaki tüm ticari ilişkiler için açıkça belirtilmiş olmasa bile,
uygulanabilirliğini kabul ve taahhüt eder.
3. Müşteri için kabul edilebilir olduğu takdirde, Kısmi Teslimatlara izin
verilecektir.

II. FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI
1. Kararlaştırılan fiyat ve vade, fatura üzerinde belirtilecek olup; ödemelerdeki
gecikmeler için yasal düzenlemeler geçerlidir.
2. Faturaya ilişkin itirazlar, faturanın tebliğ tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün
içerisinde WEIDMÜLLER’e yazılı olarak bildirilecektir. Bu süre aşıldığı takdirde
Müşteri faturayı kabul etmiş sayılacaktır.
3. Faturanın vadesinde ödenmemesi halinde, müşteri WEIDMÜLLER’e vadeyi
geçen her ay için %5 ticari temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

III. MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI
1.

Teslimatı yapılan Ürünlere karşılık gelen ödemeler yapılıncaya kadar
Ürünler’in mülkiyeti, WEIDMÜLLER’de kalacaktır. Yukarıda belirtilen
Mülkiyet hakkının devredilmediği süre boyunca Müşteri, Ürünler üzerine şerh
koyduramaz; bunları teminat olarak gösteremez.

2. Müşteri, üçüncü şahısların her türlü haciz veya başka türlü müdahale işlemini
WEIDMÜLLER’e bildirecektir.
3. Müşteri’nin, vadesi gelen ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere,
görevlerini yerine getirmemesi ve WEIDMÜLLER tarafından belirlenen
makul bir süre sona erdikten sonra da yerine getirmemeye devam etmesi
halinde WEIDMÜLLER, sözleşmeyi iptal etme ve Ürünler’i geri alma hakkına
sahip olacaktır. Süre sınırının olmadığını belirten yasal hükümler olduğu
şekliyle geçerlidir. Bu durumda Müşteri, Ürünler’i iade etmekle yükümlü
olacaktır.

IV. TEDARİK ZAMANI; GECİKME
1. Ancak Müşteri tarafından gerekli tüm Belgelerin, (özellikle çizimler ve işin
detayları ile ilgili belgeler) Müşteri tarafından zamanında teslim edilmesi ve
uzlaşılan ödeme koşulları ile diğer yükümlülüklerin Müşteri tarafından yerine
getirilmesi halinde Tedarik için belirlenen sürelere uyulabilecektir. Bu
koşulların zamanında yerine getirilmemesi halinde, belirlenen süreler uygun
şekilde uzatılacaktır.
2. Belirlenen sürelere uyulmaması; seferberlik, savaş, isyan ve benzer olaylar
gibi mücbir sebeplerden; örneğin grev veya lokavttan kaynaklanıyorsa bu
süre o doğrultuda uzatılacaktır.
4. Dağıtım veya sevkiyatın hazır olduğunun bildirilmesinden sonra Müşteri’nin
talebi üzerine, teslimatın aynı ay içerisinde gerçekleşmemesi durumunda
Müşteri'den, sonraki her ay için Ürünlerin bedelinin %0,5'i oranında
depolama masrafı tahsil edilebilir; ancak bu bedel hiçbir durumda toplamda
Ürünler bedelinin %5'ini geçemez. Daha yüksek veya daha az depolama
masrafları ile karşılaşıldığı takdirde taraflar arasında anlaşılması kaydıyla
yeniden düzenleme yapılabilir.

V. RİSKİN DEVRİ
1. Teslimatın nakliye bedeli WEIDMÜLLER tarafından karşılandığı durumlarda
risk, Ürünler Müşteri’ye teslim edilene kadar WEIDMÜLLER’e ait olacak;
Müşteri malzemeyi teslim aldığında risk, Müşteri’ye geçecektir.

VI. KALİTE KUSURLARI
WEIDMÜLLER, kalite ile ilgili kusurlardan (bundan böyle "Kusurlar” olarak
anılacaktır) şu şekilde yükümlü olacaktır:
1. Sınırlı süre dahilinde ortaya çıkan Kusur’a sahip Ürünler, bu Kusur’un
nedeninin riskin devredildiği sırada mevcut olduğunun ispatlanması
koşuluyla WEIDMÜLLER’in kabul etmesi durumunda, kullanım süresi
gözetmeksizin ücretsiz olarak onarılacak, değiştirilecek veya tekrar temin
edilecektir.
2. Bir hata veya eksiklikten dolayı Müşteri’nin talep hakkı, Ürünler’in
tesliminden 12 ay sonra zaman aşımına uğramaktadır. Muhtemel geri
çağırma hakları bu düzenlemeden etkilenmemektedir. Müşteri, Ürünler’i
teslim aldıktan sonra makul bir süre (en geç 7 gün) içinde itinalı bir şekilde
kontrol ederek, Kusurları WEIDMÜLLER’e gecikmeksizin bildirecektir.
Bildirimin yazılı olarak e-posta veya faks yolu ile gerçekleşmesi
gerekmektedir. Müşteri WEIDMÜLLER’e hata ve eksiklik bildirimini inceleme
olanağı tanımak zorundadır. Müşteri, WEIDMÜLLER’in Kusur’u tanımlaması
ve Ürün’ün gönderilmesi onayını verdikten sonra Ürünler’i geri
gönderebilecektir.
3. Uzlaşılan kaliteden önemsiz sapmaların olması, kullanımdaki küçük
aksamalar, doğal aşınma ve yıpranma veya riskin devredilmesinden sonra
yanlış veya ihmalkâr kullanımdan, aşırı kullanımdan, uygunsuz ekipmandan,
kusurlu işçilikten veya sözleşme kapsamına dahil olmayan veya
çoğaltılamaz yazılım hatalarından kaynaklanan belirli dış etkenlerden
kaynaklanan Kusurlara dayanılarak hiçbir talepte bulunulamaz. Müşteri veya
üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen uygunsuz modifikasyonlara veya
onarım çalışmasına veya bunların sonuçlarına atfedilebilir kusurlara bağlı
tazminat taleplerinde bulunulamaz.
4. Müşteri hiçbir şekilde hatalı ürünle ilgili olarak fatura bedelinden tenzil veya
mahsup istemeyecek ve Fatura bedelini tam olarak ödeyecektir.

VII. İPTAL
Müşteri’nin haksız şekilde Ürünler’i kabul etmemesi veya reddetmesi veya
Onaylanmış Sipariş’in Müşteri tarafından iptali, WEIDMÜLLER’e bu eylem
dolayısıyla oluşabilecek zararları Müşteri’den tazmin etme hakkını tanıyacaktır.

VIII. BİLDİRİMLER
Genel satış koşullarına bağlı olarak yapılacak veya verilecek tüm bildirimler,
Müşterinin ticari ikamet adresine, resmi faks numarasına veya ilgili e-posta
hesaplarına yapılır.

IX. UYGULANAN KANUN ve MAHKEME YERİ
Tarafların Onaylanmış Sipariş ve/veya Şartları’ndan doğan veya bağlantılı
hakları ve yükümlülükleri kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye
Cumhuriyeti Kanunları’na tabi olacak, bu kanunlara göre yorumlanacak ve
uygulanacaktır. İhtilaf halinde İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra
Daireleri münhasıran yetkili kabul edilmiştir.
X. GİZLİLİK
WEIDMÜLLER ticari ilişkileri ile ilgili Müşteri’nin bilgilerini kayıt altına almakta ve
gerekli hallerde bağlı olduğu grup ve onun bağlı firmalarına ve de yetkili mercilere
bu bilgileri aktarma hakkına sahiptir.
XI. DEVİR
Müşteri sözleşme kapsamındaki görevlerini sözleşmeden kaynaklanan hak ve
alacaklarını tamamen veya kısmen doğrudan veya dolaylı bir şekilde her hangi
bir gerçek veya tüzel kişiye WEIDMÜLLER’in yazılı izni olmaksızın devredemez.

2. Teslimatın nakliye bedeli Müşteri tarafından karşılandığı durumlarda risk;
Ürünler nakliye firmasına teslim edildiği andan itibaren Müşteri’ye geçecektir.
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