
SATI HÜKÜM VE KO ULLARI
A a daki Sat Hüküm ve Ko ullar ("Ko ullar"), FERRO KAPLAMA MALZEMELER L M TED RKET ("Sat c ") taraf ndan temin edilen bütün mallar n ve/veya sa lanan hizmetlerin
("mallar"), herhangi bir al c ya, ya da numune ürünler veya materyaller için teslim alan na ("Al c ") teminine uygulan r.
1.GENEL OLARAK - Sat c n n mallar satmay teklifi ve Al c n n bu teklifi kabulü, ba ka türlü yaz l olarak düzenlenip Sat c taraf ndan imzalanmad kça münhas ran bu Ko ullara tabidir.
E er bir sipari Al c n n teklifi olarak addedilirse, Sat c n n bu teklifi kabulü aç kça Al c n n bu Ko ullara muvafakati art na ba l d r. Her iki taraf da taslak Ko ullar alm ve Ko ullar
üzerinde yorumlar n yapmadan önce dikkatle incelemi lerdir. Her iki taraf da, Ko ullarda yer alan bütün hükümlerin içeri ini ve yasal sonuçlar n okuduktan, inceledikten ve kabul
ettikten sonra, bu Ko ullar n hüküm ve artlar üzerinde ortak bir mutabakata varm lard r. Her iki taraf da, bu Ko ullarda yer alan, 6098 say l Türk Borçlar Kanunu kapsam nda genel
i lem artlar say labilecek bütün sat hüküm ve ko ullar hakk nda bilgilendirildiklerini teyit etmektedirler. Al c taraf ndan herhangi bir Sipari onay nda veya ba ka bir surette
önerilebilecek ilave, farkl veya ayk r dü en her türlü arta, veya bu Ko ullarda önemli tadilat taleplerine, Sat c (a) Al c taraf ndan önerilen söz konusu ilave, farkl veya ayk r art
uygulamay ve (b) bu Ko ullar n ilgili hükümlerini geçeriz k lmay yaz l olarak aç kça kabul etmedikçe ve edene kadar, itiraz edilmi ve reddedilmi tir ve söz konusu art ve talepler
Sat c üzerinde ba lay c olmayacakt r.
2.F YAT; ÖDEME Mallar, Sat c taraf ndan belirlenecek ve Sat c n n faturas nda, sipari teyidinde, tasdikinde belirtilen veya ba ka bir surette taraflarca yaz l olarak kabul edilecek
fiyatlardan ve ko ullar alt nda sat a sunulmaktad r. Sat c , söz konusu ödemelerin vadesinde ödenmeyen her türlü tutar na makul faiz tahakkuk ettirme hakk n sakl tutar. Bütün
sipari ler Sat c n n kredi onay na tabidir. Sat c , Sat c taraf ndan düzenlenen sipari teyitlerine ra men, sevkiyat al koyma veya Sat c n n kendi takdirine göre talep edebilece i üzere
Al c n n ödeme yükümlülüklerinin ifas için di er yeterli güvenceleri talep etme hakk n sakl tutar.
3.VERG LER - Sat c n n mallar için fiyat na, herhangi bir sipari in ifas için gereken sat , sat fiyat , veya mallar n kullan m üzerinden veya bunlarla ölçülerek uygulanan vergiler dahil
de ildir. Sat c bu mallar veya i lem için uygulanan ve Al c taraf ndan ödenecek olan bu vergileri faturas nda ayr ca s ralayacakt r ve Al c n n bunlara ili kin olarak Sat c ya muafiyet
kan t ibraz etmesi gerekmeyecektir.
4.TESL M ED LECEKLER Sat c , Al c n n al m sipari inde belirtilen teslimat tarihlerine, spesifikasyonlara ve miktarlara uymak için ticari anlamda makul gayret sarf edecektir.
AncakSat c , makul kontrolünün ötesinde nedenlerle gelebilecek zararlardan veya teslimatta gecikmelerden sorumlu olmayacakt r.
5.ÜRÜN GARANT LER Sat c , teslimat s ras nda Sat c n n Al c ya temin edilen bütün mallar üzerinde yasal mülkiyete ve bu mallar her türlü rehinden ari olarak Al c ya nakletme
hakk na sahip olaca n Al c ya garanti eder. Sat c ayr ca bütün bu mallar n Sat c taraf ndan verilen veya bildirilen veya Sat c taraf ndan yaz l olarak kabul edilen spesifikasyonlara,
çizimlere, numunelere veya di er tariflere uyaca n , ve hiçbir malzeme ve i çilik kusuru ta mayaca n da Al c ya garanti eder. Sat c ayr ca bu kapsamda sa lad hizmetlerin de
ustal kla yerine getirilece ini garanti eder. Bu Madde 5 te yer alan garantiler, mallar n Al c ya temini ile ilgili olarak Sat c n n Al c ya verdi i yegane beyanlar ve garantilerdir. Bu Madde
5 te belirtilenlerin haricinde, Sat c mallara ili kin olarak aç kça veya z mnen ba ka hiçbir beyan veya garantide bulunmam t r, ve onlar burada aç kça reddeder. BU MADDE 5 TE
YER ALAN GARANT LER, T CARETE ELVER L L K GARANT LER VE KULLANIM AMACINA UYGUNLUK GARANT LER DE DAH L OLMAK ÜZERE, FERRO NUN ALICIYA
VEREB LECE BÜTÜN D ER GARANT LER N YER NE GEÇER. Sat c n n veya Sat c y temsil etti ini iddia eden herhangi bir ki inin, vermi olabilece i ya da kanunen veya ticari
teamüle göre verilmi yahut ima edilmi olabilecek bütün di er garantiler BURADA REDDED LMEKTED R.
6.UYGUN OLMAYAN MALLAR - Al c n n sevkiyat teslim almas üzerine, Al c derhal mallar inceleyecektir. Al c sevkiyat almas ndan itibaren otuz (30) gün içinde mallarda herhangi
bir noksanl k, kusur veya uygunsuzluk iddias na dair Sat c ya yaz l bildirimde bulunmad kça, söz konusu mallar Al c taraf ndan kesin olarak tefti ve kontrol ve kabul edilmi say lacak
ve Al c n n bu bildirimde bulunmamas , bu haktan feragat te kil edecektir.
7.T CAR UYUM
a) HRACAT KONTROL YÖNETMEL KLER - Bu doküman n konusu olan mallar ve ilgili teknoloji, A.B.D. hracat daresi Yönetmelikleri, A.B.D. Yurtd Varl klar Kontrol Dairesinin
yönetmelikleri ve di er ülkelerin benzer kanunlar ve yönetmelikleri dahil ancak bunlarla s n rl olmaks z n, yeniden ihracat veya geri transfer için A.B.D. veya di er devletlerin onay n
gerektirebilecek A.B.D. ve di er ülkelerin ihracat kontrol yönetmelikleri (" hracat Kontrol Yönetmelikleri") kapsam ndaki ihracat ve yeniden ihracat k s tlamalar na tabidir. Al c (i) (x)
uygulanabilen bütün hracat Kontrol Yönetmeliklerine ve (y) hracat Kontrol Yönetmeliklerine uymak için zaman zaman Sat c taraf ndan ilan edilebilece i üzere Al c ya bildirilen
yürürlükteki artlara, ko ullara, prosedürlere ve dokümantasyon zorunluluklar na uyaca n ve riayet edece ini; (ii) hracat Kontrol Kanunlar n n hilaf na, Sat c n n materyallerini,
do rudan veya üçüncü ah slar üzerinden dolayl olarak Küba, ran, Kuzey Kore, Suriye, Sudan, Ukrayna n n K r m bölgesi veya ticari ambargoya tabi di er ülkelere sevk
etmeyece ini garanti eder. Al c , Sat c bir sevkiyattaki Sat c ürünlerinin yapt r ma tabi bir ülkeye varaca n bildi i bir durumda Sat c n n sevkiyata devam etmeyece ini tasdik eder.
Al c , ne Al c n n ne de onun müdürlerinin, yöneticilerinin veya yönetim kurulu üyelerinin veya Al c n n bilgisi dahilinde bu i leme nakliyeci, mü teri, son kullan c , dan man, acente
veya ba ka bir s fatla do rudan dahil olan di er ah s veya kurulu lar n, A.B.D. Ticaret Bakanl Sanayi ve Güvenlik Dairesi Yasakl ah slar Listesi, Kurulu lar Listesi veya
Do rulanmam Liste, A.B.D. Hazine Bakanl Yurtd Varl klar Kontrol Dairesi Özel Belirlenmi Milliyetler ve Bloke ah slar Listesi veya A.B.D. D i leri Bakanl Savunma
Müdürlü ü Ticaret Kontrolleri Yasakl ah slar Listesi dahil ancak bunlarla s n rl olmaks z n, A.B.D. hükümeti taraf ndan yasaklanan ah slar listelerinin veya Al c n n ya da bu
doküman n konusunu olu turan mallar veya ilgili teknolojiyi içeren i lemin tabi oldu u ülkelerin k s tlamaya tabi ah slar listelerinin hiçbirinde yer almad n beyan eder.
(b)BOYKOT KAR ITI HÜKÜMLER - Al c , srail in Arap Ligi boykotu da dahil ancak bununla s n rl olmaks z n Birle ik Devletler kanunlar na veya politikalar na ayk r olarak herhangi bir
ülkenin boykot edilmesine uymak, desteklemek veya bunu uygulamaya koymak amac yla Sat c dan bilgi veya dokümantasyon talep etmeyecektir. Sat c Al c n n bu tür taleplerini
imdiden reddeder ve böyle bir talep almas halinde, bu talepleri kanuni zorunluluk gere i ilgili A.B.D. devlet dairesine bildirecektir.

(c)YOLSUZLUKLA / RÜ VETLE MÜCADELE - Bu doküman n konusunu olu turan mallar veya ilgili teknolojiyi içeren her türlü i lemle ilgili olarak, Al c : (i) devlet yetkililerine; veya (ii)
devlet yetkilisi olmayan ah slara, söz konusu yetkilinin veya ahs n sorumluluklar n usulsüz ekilde kullanmalar niyetiyle, do rudan veya dolayl olarak para ödemesi yapmak ya da
yapmay teklif etmek yahut de erli herhangi bir ey vermek ya da teklif etmek suretiyle i elde etmeye veya elinde tutmaya yahut ba ka bir avantaj sa lamaya çal mayacakt r. Al c ,
Al c n n kendisinin veya bu doküman n konusunu olu turan mallar veya ilgili teknolojiyi içeren i lemin tabi oldu u ülkelerin yolsuzlukla mücadele kanunlar na ve rü vetle mücadele
kanunlar na uyaca n , ve her durumda A.B.D. Yurtd Yolsuzluk Faaliyetleri Kanununa ve ngiltere Rü vetle Mücadele Kanununa uyaca n garanti eder.
(d)UYMAMA - Bu Madde 7 nin ihlal edildi ine veya edilmi olabilece ine Sat c n n makul ekilde inanmas halinde, Al c konuyu netle tirmek için Sat c n n soru turmas nda tam i birli i
yapacak olup, sözkonusu soru turma devam ederken Sat c mallar veya teknolojiyi satmak veya temin etmek ya da i lemi veya sözle meyi destekleyen di er i lemleri yapmak
zorunda olmayacak ve Sat c n n bu ask ya almas veya çekinmesi, bu dokümana tabi olan veya di er i lemlere dair herhangi bir vecibesinin ihlalini te kil etmeyecektir.
8.SORUMLULUK SINIRI - HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜK TEZ KAPSAMINDA FERRO'NUN MALLARINDAN DOLAYI SORUMLULU U, FERRO TARAFINDAN KUSURLU OLDU U
TESP T ED LENLER DE T RMEK VEYA ONARMAK, VEYA FERRO NUN TERC H NE GÖRE, SÖZKONUSU MALLARIN ALIM F YATINI ADE ETMEK LE SINIRLIDIR.
FERRO NUN TALEB HAL NDE ALICI, KUSURLU OLDU U DD A ED LEN MALLARI FERRO NUN VEYA TAY N EDECE K N N NCELEMES NE (KUSURLU OLDU U DD A
ED LEN MALLARIN FERRO TARAFINDAN BEL RLENEN YERE, MASRAFLARI FERRO YA A T OLMAK ÜZERE SEVK DE DAH L) Z N VERECEKT R.
9.ARIZ VE DOLAYLI ZARARLARIN REDD - BU KO ULLARDA VEYA BU KO ULLAR LE LG L OLARAK FERRO YA YÜKLENEN HERHANG B R VEC BEN N HLAL DE DAH L
FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BU SÖZLE MEDEN VEYA MALLARDAN DO AN VEYA BUNLARLA BA LANTILI OLAN, ARIZ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN
FERRO NUN H ÇB R SORUMLULU U BULUNMAMAKTADIR. BU BAKIMDAN DOLAYLI ZARARLAR TANIMI, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KULLANIM, GEL R VEYA KAR KAYBINI
KAPSAR.
10.TAZM NAT - Al c (a) Al c n n ihmal veya kas tl kusurlu eyleminden, (b) Al c n n mallar veya bunlardan elde edilen ürün ya da at klar kullanmas , satmas , muamelesi, depolamas
veya atmas ndan, (c) Al c n n mallar veya bunlardan elde edilen ürün ya da at klar suya, topra a veya havaya salmas ndan veya atmas ndan, (d) Al c n n herhangi bir ahs (Al c n n
çal anlar dahil) mallara veya bunlardan elde edilen ürün ya da at klara maruz b rakmas ndan (maruz kalmaya dair uyarmama dahil), veya (e) mallar n Sat c n n sevkiyat noktas nda
Sat c taraf ndan ta y c ya tesliminden sonra mallar n Al c taraf ndan nakliyesinden do an veya bundan kaynaklanan bütün ve her türlü para cezas , ceza, dava, yasal i lem, tazminat
talebi, yükümlülük, yarg karar , zarar, ziyan, maliyet ve giderlere (avukatl k ücretleri dahil) kar Sat c y ve yönetim kurulu üyelerini, yöneticilerini, çal anlar n , vekillerini, tedarikçilerini,
ana irketlerini, i tiraklerini, ba l kurulu lar n , haleflerini ve temlik alanlar n tazmin ve müdafaa edecek ve beri k lacakt r. Yukar daki husus, s n rlama olmaks z n, ah slar n
yaralanmas (ölüm dahil) veya mala ya da çevreye zarar veya hasar verilmesi için de geçerlidir. Bu tazminat, tamamen Sat c n n ihmalinin veya kas tl kusurlu eyleminin sebep oldu u
para cezas , ceza, dava, yasal i lem, tazminat talebi, yükümlülük, yarg karar , maliyet ve giderler için geçerli olmayacak, ancak Sat c n n ve Al c n n ayn zamandaki bir ihmali veya
kas tl kusurlu eylemi olmas halinde Al c n n ihmaline veya kas tl kusurlu eylemine orant l olarak geçerli olacakt r.
11.MÜCB R SEBEP - Borçlu olduklar paralar n ödemesi haricinde, iki taraf da, do al afet, sava , ba kald r , veya terörizm, yang n, kötü hava artlar , grevler, boykot, veya di er
benzer durumlar dahil fakat bunlarla s n rl olmaks z n, o taraf n makul kontrolünün ötesindeki bir olay, durum veya art sonucundaki bir ihlal veya akametinden dolay sorumlu
olmayacakt r. E er bir taraf böyle bir olay, durum veya arttan haberdar olursa, söz konusu taraf derhal di er tarafa haber verecek ve iki taraf o durumu ya da art mümkün olan en
k sa sürede düzeltmek için i birli i yapacakt r.
12.UYGULANACAK HUKUK bu belge kapsam ndaki mallar n sat , kanunlar n ihtilaf hükümlerine bak lmaks z n ve Mallar n Uluslararas Sat na li kin Birle mi Milletler
Sözle mesi aç kça hariç tutularak, Türkiye Cumhuriyeti nin iç hukukuna tabidir, buna göre yorumlanacak ve tefsir edilecektir. bu belgeden do abilecek ihtilaflar n çözümünde stanbul
merkez (Ça layan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bahsedilen bu mahkemeler münhas r yarg yetkisini haizdir ve bütün bu ihtilaflar n çözüm yeridir ve taraflar bu yarg yetkisini
ve yerini gayrikabili rücu kabul eder, ve bu konudaki itiraz haklar ndan feragat ederler.
13.KANUNLARA UYUM. Al c uygulanabilen bütün kanunlara, yönetmeliklere, ve mallar n ve ilgili teknolojinin ihracat na, ithalat na, sat na, da t m, pazarlama ve servisine dair vergi
ve kambiyo mevzuat veya yönetmelikleri dahil fakat bunlarla s n rl olmamak üzere di er yasal zorunluluklara ve Madde 7 kapsam ndaki yükümlülüklere uyacakt r.
ANLA MANIN BÜTÜNÜ Bu Ko ullar, Al c ile Sat c aras ndaki tam ve nihai anla may içermekte olup, aksi yaz l olarak düzenlenip Sat c taraf ndan imzalanmad kça, taraflar
aras nda bu konuya dair bütün di er ve sonraki sözle melerin, beyanlar n, garantilerin, taahhütlerin, vaatlerin ve di er akdi yükümlülüklerin yerine geçer. Bu Ko ullar ancak aç kça bu
paragrafa at f yapan ve Sat c n n yetkili bir temsilcisi taraf ndan imzalanm yaz l bir belge ile tadil edilebilir, de i tirilebilir veya feragat edilebilir. Al c n n e-postalar ve elektronik
online, internet veya di er ko ullar , bu Ko ullar de i tirme veya tadil etme yolu olarak addedilemez.


