SATINALMA ŞARTNAMESİ – REHAU POLIMERI KIMYA SAN.A.Ş.
I.

Genel:
1) Bu şartlar, yazılı olarak değiştirilmedikçe geçerliliğini korur. Bu şartlar, devam eden ticari ilişkilerde,
sözlü siparişler de dahil olmak üzere, bu şartnameye atıfta bulunma ve istinat etme gereği olmaksızın
geçerliliğini sürdürür.
2) Satıcının, bu şartnameye uymayan genel iç kuralları geçersizdir. Bu tip kuralların geçerliliği kesin
olarak yoktur.

II.

Sipariş ve Sipariş Teyidi; Menşe Şahadetnamesi:
1) Rehau tarafından verilen siparişler, ancak yazılı ve Rehau’yu temsile yetkili kişilerce usulüne uygun
olarak imzalanırsa geçerlilik kazanır. Sözlü anlaşmaların bağlayıcı olabilmesi için aynı şekilde yazılı
teyidi gerekir.
2) Satıcı talep üzerine siparişi yazılı olarak teyit etmek zorundadır. Bu teyit, siparişin tüm ayrıntılarını
içermelidir. Buradaki farklılıklar ancak Rehau tarafından yazılı olarak teyit edilirse kabul edilmiş sayılır.
3) Satıcı siparişi kabul etmekle, malın kaynağının ve gümrükteki beyanının incelenmesini sağlamayı ve
gerekli malumatı vermeyi ve resmi teyitleri de sunmayı taahhüt etmiş olur. Satıcı resmi makamların malın
kaynağını kabul ve tensip etmemesinden dolayı oluşacak zararı Rehau’ya tazmin etmeyi de taahhüt
eder.

III.

Teslim Tarihi, Teslim Süresi:
1) Siparişte belirtilen sevk tarihinden, teslim tarihi anlaşılır. Teslim tarihi/süresi satıcı için bağlayıcıdır ve
mutlaka uyulması gerekir. Hiçbir şekilde ek süre talebi söz konusu değildir.
2) Mücbir sebepler, grev, lokavt, işletme arızaları gibi olaylarda, her ne çeşit ve hangi nedenle ortaya
çıkmış olursa olsun ,diğer, sipariş edilen mal alımını veya bu malın kullanılmasını zorlaştıran önceden
görülemeyen olaylar da dahil olmaz üzere, Rehau satıcıya tazminat ödemeksizin teslimatı ileri bir tarihe
erteleme veya siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. Satıcı bu durumdan gecikmeksizin
haberdar edilir.
3) Teslim tarihinde teslimatın gerçekleşmemesi yani teslim süresinin aşılması halinde ikaza gerek
olmaksızın satıcı gecikmiş sayılır. Gecikmelerde Rehau’nun diğer kanuni ve gecikmeden doğan
zararlarını tazmin talep hakkı saklı kalmak kaydıyla, cezai şart olarak gecikilen her hafta başı esas
alınmak üzere her hafta için toplam sipariş değerinin %0,5’i, toplam en fazla %10 olmak kaydıyla,
geçerlidir. Bu cezai şart mal teslimatından son ödemeye dek, teslimat sırasında itiraz kaydı olmaksızın
yürürlüğe konabilir. Rehau ayrıca, teslimatın gecikmesi halinde siparişten vazgeçme ve bununla birlikte
tüm zararlarını ve ifayı talep etme hakkına sahiptir.
4) Rehau’nun kanuni ve sözleşmeden doğan hakları saklı kalmak kaydıyla, satıcı, belli olur olmaz teslim
tarihine uyamayacağını Rehau’ya haber vermekle yükümlüdür.
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IV.

Sevkiyat, İrsaliye ve Fatura:
1) Teslimat yeri siparişte belirtilen Rehau adresidir. Merkez büro ve fabrika adreslerimiz aşağıdaki
gibidir:
Şirket Merkezi
Fabrika
Rehau Polimeri Kimya San.A.Ş.
Rehau Polimeri Kimya San.A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No. 42
Ankara Caddesi
34394 Zincirlikuyu / Istanbul
11500 Osmaneli / Bilecik
Kısmi, fazla ve az sevkiyatlar caiz değildir.
2) Yazılı olarak aksi bir durum karşılaştırılmadıkça, sevkiyat masrafları ve nakliye sırasında meydana
gelebilecek her türlü zarar ve risk, nakliye masraflarının Rehau’ya ait olması veya nakliyenin bizzat
Rehau tarafından yapılması halleri de dahil olmak üzere, satıcıya aittir. Rehau nakliye masraflarını kabul
etmez. Nakliye masraflarının Rehau’ya ait olduğu istisnai durumlarda ise en ucuz yol seçilmelidir.
Bunlara uyulmaması halinde bekleme masrafları dahil olmak üzere ortaya çıkan hiçbir fazla masraf
kabul edilmez.
3) Araçla yapılan sevkiyatlarda hafta için 09:00 – 15:00 saatleri arasında kabul edilir.
4) Yapılan sevkiyatlarda mal ile birlikte bir irsaliye ve Kalite Kontrol veya Analiz Raporu gönderilmelidir.
Siparişte belirtilen mal tanımı, şartname ve sipariş no. İrsaliye ve faturada mutlaka belirtilmelidir.
5) Fatura, ilgili irsaliye nüshasıyla birlikte sevkiyatın yapıldığı adrese gönderilmelidir.

V.

Sorumluluk İntikali:
Her durumda, malların ancak Rehau’ya teslimiyle veya siparişte belirtilen yere ulaştırılarak teslim
edilmesiyle, sorumluluk Rehau’ya geçer. Bu durum, nakliye masraflarının Rehau’ya ait olması veya
malların satıcının tesislerinden alınması gibi istisnai hallerde de geçerlidir.

VI.

Fiyat:
1) Üzerinde anlaşılan fiyat, siparişte başka bir kayıt yok ise, kesin fiyattır. Nakliye, ambalajlama ve diğer
tüm masraflar satıcıya aittir.
2) Devam eden ticari ilişkilerde, önceden fiyat konusunda bir anlaşma yapılmadan sipariş vermek icap
ederse, bir önceki siparişteki fiyat geçerlidir. Böyle bir ticari ilişki yok ise, satıcının sipariş tarihindeki liste
fiyatı, varsa anlaşılmış olan genel iskontoyla birlikte geçerli sayılır.
3) Devam eden ticari ilişkilerde, satıcı, fiyat arttırma talebini en az 1 ay sonrası için yapabilir. Bu talebin
geçerlilik kazanması için Rehau tarafından yazılı olarak teyit edilmesi veya siparişte açıkça belirtilmesi
gerekir. Fiyat artışları, verilmiş olan siparişleri etkilemez.

VII.

Üretim Denetimleri, Hata İtirazları: .
1) Teknik şartnameler ve/veya tesis, makine, alet ve cihazların satın alınmasında yapılan özel
anlaşmalarda Kontrol Talimatları ve/veya Rehau tarafından oluşturulmuş olan Kalite Güvence
Talimatnameleri siparişlerin tamamlayıcı unsurlarıdır.
2) Satıcı, sevkiyatın Rehau’nun teknik şartnamesine uygun olmasını kendi kontrolü ile sağlamak
zorundadır. Satıcı, yapmış olduğu denetim ve kontrolleri kaydetmek ve bütün denetim, ölçüm ve kontrol
sonuçlarını 10 yıl süreyle arşivlemekle sorumludur. Rehau her zaman bu belgelere bakma ve suret alma
hakkına sahiptir.
3) Hata itirazını, Rehau mal teslimatından, saklı hatalarda ise hatanın keşfedilmesinden itibaren en geç
12 hafta içinde satıcıya karşı ileri sürebilir. Büyük miktarların sevkiyatında Rehau tarafından yapılan
inceleme örnekleme usulüyle sınırlıdır. Bu yöntemle ilk incelemede bulunamayan hatalar da gizli hata
sayılır.
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VIII.

Garanti ve Garantie Hizmetleri:
1) Satıcı sevkiyat ve hizmetlerin, sorumluluğun intikalinden itibaren 24 ay süreyle
a) her türlü hatadan yoksun,
b) istenilen veya üzerinde anlaşılan amaca tam olarak uygun ve
c) sözleşmede anlaşılan ve ayrıca garanti edilen tüm özelliklere tam olarak haiz
olduğu konularını garantiye almayı taahhüt eder. Satıcı kendiliğinden garanti süresi olarak daha uzun
bir süreyi önerir veya taahhüt ederse, bu süre geçerli sayılır.
2) Garanti doğuracak bir durumun ortaya çıkması halinde, Rehau her durumda kendi seçimi
doğrultusunda ödeme miktarını azaltma, sözleşmeyi feshetme, sökme-takma masrafları dahil olmak
üzere düzeltme, tamir veya yeni bir hatasız sevkiyat tazmini talep etme hakkına sahiptir. Sevk konusu
mal veya hizmetin garanti edilmiş olan özelliklere sahip olmaması halinde, Rehau bunun yerine
getirilmemiş olmasından dolayı ayrıca tazminat talep edebilir. Rehau’nun bu nedenle anlaşmalarından
dolayı uğrayacağı zararlarla ilgili tazmin talep hakkı saklıdır.
Hatanın giderilmesi veya tazminat niteliğinde bir sevkiyat yapılması halinde, yukarıda belirtilen garanti
süresi, tüm sevkiyat konusu mal ve hizmetler komple olarak göz önüne alınmak kaydı ile, o mal veya
hizmetin toplam 12 saat kullanılmadığı gün sayısı kadar kesintiye uğramış sayılır ve bu süre garanti
süresine eklenir. Hatalı ürünün sorumluluğu ile ilgili kanundan doğacak tüm hak taleplerine karşı satıcı,
Rehau’yu muaf tutar.
3) Acil durumlarda Rehau, hatayı, hatanın nasıl ve ne şekilde giderileceğini önceden satıcıya bildirme
zorunluluğu olmaksızın ve tüm masrafları satıcıya yüklemek üzere hatayı kendisi giderebilir, 3. şahıslara
gidertebilir veya 3. Şahıslara yedek sevkiyat yaptırabilir.
4) Siparişte aksi bir not belirtilmedikçe, satıcı sevkiyatı en uygun teknikle ve ilgili standartlara uyarak
gerçekleştirmek zorundadır. Sevkiyat konusu mal veya hizmet, sevk tarihinde yürürlükte olan kullanım
emniyeti, çevre koruma ve kaza önemeyle ilgili tüm kanuni ve idari kurallara uygun olmalıdır.
5) Rehau satıcıya karşı, beklenen ve beklenmeyen tüm iddialar nedeniyle, alıkoyma hakkını hesaba
koyma veya ileri sürmeye selahiyettardır.

IX.

Ödeme Şartları:
1) Ödeme yeri şirket merkezimizdir. Sürekli ticari ilişkilerde bulunulan satıcıların, Rehau tarafından
belirlenen bir bankada hesap sahibi olmaları gerekir.
2) Ödemeler, Rehau ve satıcı arasında varılan mutabakatta belirlenen vade gün sayısı üzerinden yapılır.
Satıcıya vadeli çek verilmez.
3) Ödemeler, hatalar nedeniyle Rehau’nun tüm hakları mahfuz kalmak şartıyla yapılır. Rehau hatalar
giderilinceye veya ticari münasebetler gereği olan şartlar tam olarak yerine getirilinceye kadar ödemeyi
tamamen veya kısmen durdurma hakkına sahiptir. Ödemenin yapılması garanti hizmetlerinin
tamamlandığı, uygun olduğu veya bunlardan vazgeçildiği anlamına gelmez. Malın teslim alındığına dair
imzalanan makbuzlar da yukarıda belirtilen manaları ifade etmez.

X.

Üretim Araçları, Çizimleri:
Rehau tarafından satıcıya sunulan veya Rehau tarafından satıcıya yapıtırılmış olan model, numune,
örnek, eskiz, alet-edevat, kalıp, çizim ve bunlara benzer üretim araçları ve üretim yardımcı araçları,
Rehau’nun rızası olmaksızın hiçbir şekilde 3. şahıslara açıklanamaz, rehin olarak verilemez, satılamaz
veya başka bir şekilde verilemez ve 3. Şahıslar için kullanılamaz. Bu gibi üretim araçları satıcı tarafından
yapılmakla Rehau’nun malı olur. Satıcı üretim araçlarını Rehau adına ücretsiz olarak muhafaza eder.
Kendisinde bulunduğu süre zarfında satıcı, bunların ücretsiz olarak bakımını yapmak, çalışır vaziyette
tutmak ve gerekir ise yenilemekle mükelleftir.
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XI.

Gizli Tutma, Emniyet Hakları:
1) Satıcı, siparişin imalatıyla ilgili veya herhangi bir şekilde kendisine aktarılan tüm bilgileri, çizimleri,
siparişleri ve ticari ilişkileri, ticari sır olarak gizli tutmakla ve hiçbir şekilde 3. şahıslara bildirmemekle
yükümlüdür. Satıcı bu konuda çalışanlarını uyarmalıdır ve onların sorumluluğunu taşır.
2) Satıcı 3. şahısların emniyet haklarının, sevkiyat ve sevkiyat konusu malın kullanımı esnasında zarar
görmemesinden sorumludur. Satıcı 3. şahısların bununla ilgili tüm tazminat taleplerine karşı Rehau’yu
muaf tutmayı taahhüt eder.

XII.

Alacak Devir, Temlik ve Terki, Mülkiyet Çekincesi, Mahsubetme, Salahiyet:
1) Rehau’nun alacakları, ne şekilde olursa olsun, onayı olmaksızın devir, temlik ve terk edilemez.
2) Satıcı, sevk etmiş olduğu mallarda hiçbir şekilde mülkiyet ile ilgili çekince kaydı koyamaz. Bütün
malların mülkiyeti teslimatla birlikte Rehau’ya geçer. Mallar üzerinde hiçbir ipotek hakkı oluşamaz.
3) Satıcı, alacaklarını Rehau’nun alacaklarına karşı mahsup etme veya ödemeyi erteleme hakkını ancak
alacağı yazılı olarak tasvip edilmiş veya katileşmiş ise kullanabilir.
4) Rehau, her çeşit alacaklarını, satıcının her türlü ve her vadedeki alacakları ile mahsup etme hakkına
sahiptir.
5) Satıcının sermayesi üzerinde iflas muamelesi veya mahkeme veya mahkeme dışı bir uzlaşma
muamelesi uygulanacak olursa, Rehau bundan dolayı sözleşmenin yerine getirilmemiş olan kısmından
vazgeçebilir.
6) İşbu sözleşme ve siparişlerden vukuu bulabilecek her türlü anlaşmazlığın halline yetkili mahkeme ve
icra daireleri İstanbul mahkeme ve icra daireleridir. Rehau isteği üzerine bunun dışındaki yetkili ve
görevli mahkeme ve icra dairelerine başvurabilir.
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