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1. Genel bilgiler 

İşbu kayıt ve şartlar tüm ILB Helios AG şirketi (“Tedarikçi”) tedarikleri için geçerlidir. Müşterin farklı kayıt ve şartları yalnızca Tedarikçi tarafından 

açık bir şekilde ve yazılı olarak kabul edildiği takdirde geçerlik kazanır. Sözleşme Taraflarının tüm sözleşmeleri ile ilgili hukuk açıklamaları 

geçerlik kazanmaları için her iki tarafında yazılı kabulünü gerektirir.  

 

2. Teklif 

Elektronik ortamdaki veya internetteki kataloglar, fiyat listeleri ve bilgiler yalnızca bilgi amaçlı olup herhangi bir teklifi temsil etmez. Stoktaki 

tüm mallar ön satışa tabidir. Tedarik, Tedarikçinin düzenlemeleri ve standartlarından başka yönetmelik ve standartları anlamına gelmez. 

Teklifin geçerlik süresi, teklif tarihini müteakip 30 gündür. 

 

3. Ücretler 

Ücretler, paketleme, kesinti olmaksızın, artı uygulanacak vergiler olacak şekilde, INCOTERMS 2000’e göre net fabrika teslim fiyatlarıdır. 

 

4. Ödeme koşulları 

Müşteri, fatura tarihini müteakip 30 gün içerisinde Tedarikçinin iş yerinde herhangi bir indirim, vergi, ödeme, ücret ve tarife vb. kesintisi 

olmaksızın ödemeleri net eksiksiz miktarda yapacaktır. Ödenecek meblağın tam miktarı Tedarikçiye sunulduğu takdirde, ödeme 

yükümlülüğü gerçekleştirilmiş olur. Şayet müşteri sözleşmeden doğan zorunluluklar uyarınca ödemeyi yapmaz ise, Yüklenici, herhangi bir 

bildirimde bulunmaksızın faturada ifade edilen vade tarihinden itibaren %5 oranında bir gecikme faizi uygulama ve ödemenin yapılması 

için bir ek süre tanıma hakkını haizdir. Şayet bu süre içerisinde tam ödeme gerçekleşmezse, Tedarikçi sözleşmeye devam etme veya 

sözleşmeden çekilme ve bu her iki durumda da sözleşmeden kaynaklı zararlarının ödenmesi talebinde bulunma hakkını haizdir. Müşterinin 

mahsup hakkı yoktur. 

 

5. Müşterinin finansal durumunun kötüye gitmesi 

Şayet müşteri borçlarını zamanında ödeyemez veya uygun ticari hesap dahilinde önemli ölçüde kötüye giden bir finansal durumu gösteren 

bir durum ortaya çıkar ise, Tedarikçi, Tedarikçinin ilerleme performansı yükümlülüğüne bakılmaksızın peşin ödeme veya uygun tamamlayıcı 

teminat gereksinimini haiz olacaktır. 

 

6. Mülkiyeti muhafaza kaydı 

Tedarikçi, sözleşme uyarınca ödemenin tamamını alana kadar tedarik edilen malların sahibi olacaktır. Müşteri, Tedarikçinin katılım 

maliyetleri olmaksızın Tedarikçinin mülkiyetinin korunması için gerekli olan tüm önlemlerin uygulanmasından sorumludur. 

 

7. Teslim süresi 

Teslim süresi, sözleşme imzalanır imzalanmaz, gerekli tüm resmi belgeler tamamlanır tamamlanmaz ve ilgili tüm diğer belgeler hazırlanır 

hazırlanmaz başlar. Şayet teslim süresinin sona ermesine kadar bir sevkiyata hazır olma notu müşteriye iletilirse, teslim süresi tutulur. Teslim 

süresi, Tedarikçinin sorumlu olmadığı hadiselerden kaynaklı olarak herhangi bir gecikme meydana gelirse makul surette uzatılır. 

Bir teslim gecikmesi halinde, şayet gecikmeden kanıtlanabilir şekilde Tedarikçi sorumlu olur ve müşteri bu gecikme sonucunda zarara 

uğradığını kanıtlayabilirse, müşteri kusur zararı talebinde bulunabilir. Şayet Tedarikçi ikame teslimat önerirse, müşteri kusur tazminatı hakkını 

haiz olmaz. 

Kusur zararı gecikmenin her bir tam haftası için %0.25 tutarında olur fakat teslimatın geciken kısmının sözleşme fiyatının %2’sini aşmaz. Müşteri 

ilk üç haftalık gecikme için tazminat hakkına sahip olmaz. Daha büyük bir gecikme olması durumunda, müşteri işbu düzenlemelerin 

ötesinde başka bir tazminat talebinde bulunamaz. 

 

8. Risk ve fayda transferi 

İşlem maliyetleri ve sorumlulukları sözleşmede ve/veya Incoterms 2000 koşulları ile düzenlenmiştir. Şayet teslimat müşterinin talebi üzerine 

veya Tedarikçinin sorumlu olmadığı sebeplerden dolayı gecikirse, ilk planlanan fabrika çıkışı teslim tarihinden kaynaklanan maliyet ve 

sorumlulukları müşteri taşır. İşbu düzenleme yukarıda ve madde 3’de belirtilen diğer bir düzenleme ticari madde olarak geçerli olursa 

uygulanır. 

 

9. Garanti  

Tedarikçi yalnızca tedarikin kullanılabilirliği önemli ölçüde askıya alacak veya azaltacak veya kullanım amacından uzaklaştıracak malzeme 

ve imalat hatası taşımadığını garanti eder. Müşteri her türlü kusuru vakit kaybetmeksizin veya en geç kusurun tespitini müteakip sekiz gün 

içerisinde Tedarikçiyi yazılı olarak bilgilendirmek durumundadır. 

Şayet teslimatın bu şekildeki bir hatası olduğu anlaşılırsa, Tedarikçi, kendi takdirine bağlı olarak, kusurları giderecek veya kusurlu parçaları 

değiştirecektir. Tedarikçinin kusur sorumluluğu fabrika çıkışı teslim tarihi itibariyle altı ay sonra sona erecektir. Müşteriye, teslimat kusuruna 

ilişkin, özellikle de değişen hak dolayısıyla işbu düzenlemelerin ötesinde başka bir tazminat hakkı verilmez. 

 

10. Yükümlülük 

Tedarikçinin doğrudan ve dolaylı zararların yanı sıra üretim kaybı, kullanım kaybı, kar kaybından sorumluluğu sınırlıdır. Tedarikçinin 

sözleşmeden veya sözleşmeye ilişkin olarak kaynaklanan yükümlülüğü birlikte sözleşme değerinin yüksekliği ile sınırlıdır. 

 

3. Teslim yeri 

Tedarikçi ve müşterinin teslim yeri Tedarikçinin yasal adresidir. 

 

3. Yetki dairesi ve uygulanacak hak 

Müşteri ile Tedarikçinin münhasır yargı yetkisi alanı Tedarikçinin yasal adresidir. Sözleşme, 11 Nisan 1980 tarihli uluslararası mal satın alımı 

sözleşmeleri hakkındaki Birleşmiş Milletler konvansiyonu istisnası kapsamında, İsviçre maddi haklarına tabidir. 
 


