FUTURE ELEKTRONICS TURKEY İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
SATIŞ STANDART HÜKÜM VE KOŞULLARI
Bu hüküm ve koşullar Future Elektronics Turkey İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti. ve Avrupa’daki ana firmaları (‘’Satıcı’’)
tarafından ürünlerin (‘’Ürünler’’) satışı ve hizmet tedariğini düzenler. Bu hüküm ve koşullar (Koşullar) burada itiraz
bildirimi verilen tamamlayıcı veya çelişkili hüküm ve koşullar da dahil olmak üzere müşterinin hüküm ve
koşullarından daha önceliklidir. Müşteri tarafından verilen kabul bu hüküm ve şartlarla sınırlıdır. Ne satıcının
çalışma başlangıcı ne de teslim, alıcının tamamlayıcı veya çelişkili hüküm ve koşulları olarak addedilemez ve
oluşturulamaz. Alıcının satıcıdan ürün ve/veya servis teslim kabulü bu koşulların onanmasını teşkil eder.
1.Siparişler:
Alıcı tarafından verilen bütün siparişler satıcının yazılı kabulüne tabiidir. Siparişler satıcının önceden verilmiş yazılı izni
olmaksızın iptal edilemez ve yeniden planlanamaz. Alıcı, satıcının yeterli sürede ürünün ve hizmetin teslimatını yapmasını
sağlamak için, siparişlerinin doğruluğunu ve kesinliğini ve ilgili bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Satıcı, takdirine bağlı olarak
müşterilerine ürün tahsis edebilir. Satıcı iptali ve iadesi olmayan veya müşteriye özel olarak hazırlanmış bazı ürünleri
belirleyebilir ve bu ürünlerin satışı, burada veya başka bir yerde bulunan tutarsız hüküm ve koşulları geçersiz kılan ve bu
durumda hakim olan İptali ve İadesi Olmayan/ Özel ürünler anlaşmasına tabiidir. Satıcı, ilgili güvenlik, yasal ve EC(Avrupa
Komisyonu) gerekliliklerine uyumlu olmak zorunda olan, sağlanan her hizmet ve/veya ürünün özelliklerinde değişiklik
yapma veya kaliteyi ve performansı maddeten bariz bir şekilde etkilemeyen, imalatçının ürün şartnamesindeki
değişikliklerden kaynaklanmayan, ürüne nerede ürün özelliği sağlanacağı hakkını saklı tutar.
2. Fiyatlar:
(a) Ürünlerin fiyatları satıcının ilgili ürün için satıcı faturasında belirtilmiş olandır. Teslim edilmemiş ürün fiyatlandırması
satıcının maliyetinin yükseldiği, piyasa koşullarındaki değişiklikler ve satıcının kontrolünde olmayan diğer sebepler
durumunda artabilir. Fiyatlar, aksi ibraz edilmedikçe, sadece tanzim günü için geçerlidir, daha sonra satıcı fiyatları habersiz
değiştirebilir. (b) Aksi satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, teklif edilen tüm fiyatlara nakliye ve sigorta masrafları,
gümrük vergileri ve katma değer vergisi ile sınırlı olmamak kaydıyla tüm vergiler dahil değildir. Satıcı yazılı olarak satışın
müstesna olduğunda hem fikir olmadıkça, alıcı bu vergileri ödemeyi kabul eder. Alıcı cezalar ve faizler de dahil olmak üzere
satışla ilgili vergi yükümlülükleri, vergi tahsilatı ve tevkifatı için zararı ödemeyi tazmin edeceğine dair garanti vereceğini ve
satıcıyı tazmin edeceğini (mağdur etmeyeceğini) kabul eder. Uygun olduğu takdirde, nakliye ve vergiler ayrı kalemler olarak
satıcının faturasında yer alacaktır.
3. Ödeme:
(a) Satıcı tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe satıcının standart ödeme şartı fatura tarihinden itibaren net otuz(30)
gündür. Satıcı her sevkiyatı ayrı faturalandırabilir ve her sevkiyat ayrı ve başlıbaşına bir anlaşma olarak dikkate alınmalıdır.
Alıcı satıcının faturasının kesinti olmaksızın ve mahsup etmeksizin tamamını ödemeyi kabul eder. (b) Faturanın ödeme
zamanı kritik bir öneme sahiptir. Tüm geciken ödemeler vade tarihinden itibaren tamamen ödendiği tarihe kadar günlük
faizle hesaplanarak tahsil edilecektir. Sağlanan ürün ve hizmet karşılığı ödemenin tamamının tahsili için satıcı, alacak tahsili
maliyeti için uygun ek geri ödemeleri ( satıcının makul avukat ve mahkeme masrafları da dahil olmak üzere) dikkate alarak
aylık yüzde bir (%1) oranda faiz ya da 1998 Ticari Borçlar için Geç ödeme(Faiz) yasasınca izin verilen maksimum oranda
faiz alma hakkına sahiptir. (c) Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, ürün alış bedeline ek olarak, satıcının
tesisinden alıcının tesisine olan nakliye masrafları alıcı tarafından satıcıya ödenmelidir. Alıcının özel talimatının olmadığı
durumlarda, satıcı taşıyıcıyı seçecektir.(d) Alıcının finansal durumunun ve ödeme sicilinin yetki verdiği durumlarda satıcı
kredi ve ödeme koşulları oluşturma ve değiştirme hakkını saklı tutar. Ödemenin gecikmesi halinde, satıcı ürün ve hizmet
teslimi ya da alıcıyla olan hiçbir anlaşmayı uygulamaya devam etmek ve bu anlaşmalara bağlı öteki işleri tamamlamak
zorunda değildir; ve satıcıya karşı alıcının yükümlülüklerini tamamlamaması veya alıcının sağlanan ürün ve hizmetlerin
karşılığını ödeyememesi durumunda, satıcı diğer uygun yasal yollar için sakınca olmaksızın, ilgili ürün ve hizmetler için olan
anlaşmayı iptal edebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir.
4. Teslim:
Aksi satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, tüm teslimatlar EXW (fabrikada teslim) olarak satıcının tesisinde
yapılacaktır (Uluslararası Ticaret Terimleri 2000’de tanımlandığı üzere). Teslim tamamlanmış kabul edilecektir ve ürün kaybı
ve zarar riski taşıyıcı üzerinden alıcıya geçecektir. Alıcı, satıcı tarafından sağlanan teslim tarihinin sadece tahmini olduğunu
kabul eder ve satıcı ne teslimdeki gecikmeler ve uygulamada elde olmayan durumlardan kaynaklanan başarısızlıklardan
sorumlu tutulabilir ne de taşıyıcı, satıcının bir birimi gibi addedilebilir. Böyle bir vakadan kaynaklanan gecikmeler
durumunda, satıcıyı herhangi bir sorumluluk ve cezaya tabi tutmadan teslim tarihi, gecikme sonucu olarak kaybedilmiş
zamana eşit olarak uzatılmalıdır. Teslim tarihi kritik bir öneme sahip olmamalıdır. Ürünler taşıyıcı gözetiminde
kaybolursa/yok olursa, satıcı sorumluluklarının tamamını yerine getirmiş addedilmelidir. Ürün ve hizmet teslimatının taksit
taksit yapıldığı yerlerde, her teslimat ayrı bir anlaşma teşkil etmelidir ve bu koşullar altında satıcının bir ya da daha fazla
taksit teslimatındaki başarısızlığı ya da herhangi bir taksit ile alakalı alıcının herhangi bir iddiası, alıcıya gelecek teslimatı
reddetmesi hakkını vermez. Ürün başlığı, ödemenin tamamı satıcı tarafından alınıncaya kadar alıcıya geçmez, söz konusu
zamana kadar alıcı ürünü satıcının güvene dayalı mümessili veya emanetçisi olarak tutmalıdır, ve ürünü alıcının kendi
mallarından ve üçüncü şahıslarınkinden ayrı olarak düzgün biçimde depolanmış, korunmuş, sigortalanmış ve satıcının
mülkiyeti olarak tanımlanmış olarak tutmalıdır. Fakat alıcı, satıcının işinin olağan gidişatında ürünü tekrar satma ve kullanma
hakkına sahiptir. Ürün başlığı alıcıya geçene kadar, satıcı alıcıdan ürünün iadesini gerekli kılabilir ve satıcı bunu
sağlayamazsa, acilen istek üzerine, satıcı mallarına yeniden sahip olmak için alıcının tesislerine girebilir. Ürünlere tekrar
sahip olunması esnasında oluşan zarar için alıcı sorumluluğa karşı satıcıyı tazmin edecektir. Alıcı hiçbir borç, hala satıcının
mülkiyetinde olan hiçbir ürün için güvenlik yolu olarak rehin alamaz ve satıcıyı sorumlu tutamaz. Fakat alıcı bunu yaparsa,
alıcının satıcıya borçlu olduğu para derhal ödenecektir. Muhtelif zamanlarda, alıcı nakletmek, yaratmak,
mükemmelleştirmek, korumak ve bu 4. Maddenin hükümlerini uygulamak için aksiyon almayı ve uygulamayı, satıcı
tarafından makul olarak istenen belgeleri(sınır olmaksızın finansal beyanlar da dahil) teslim etmeyi kabul eder.
5. Kabul/ İade
Sevkiyat kararlaştırılan teslimat noktasında ürün makbuzu ile alıcı tarafından kabul edilmiş olarak addedilecektir. Alıcı
gerekli gördüğü denetleme ve testleri mümkün olduğunca hızlı fakat her organizasyon için teslimatın yedi günü içerisinde
uygulamalıdır. Sevkiyat miktarındaki herhangi bir tutarsızlık tahsilatın yedi(7) günü içerisinde satıcıya rapor edilmelidir.
Belli bir miktarın üzerinde yapılan sevkiyat durumunda, alıcı ürünleri satıcıya satıcının kendi parasıyla iade etme
seçeneğine sahiptir ya da alternatif olarak fazla ürünü elde tutma seçeneğine sahiptir(fatura fiyatında fazlalık parçaların
sayılması için değişikliğe tabiidir). Herhangi bir ürünün iadesi ilgili depolama ücretleri ile birlikte satıcının İade Mal Yetki
politikası ve işlemine uygun olmaya tabiidir. Alıcı, talebi üzerine bunlarla ilgili detayları satıcıdan elde edebilir. İade edilen
ürünler orijinal paketinde ve satıcının minimum paket kalitesi gerekliliğine uygun olmalıdır.
6. Garanti ve Sorumluluk Sınırlaması
(a) Satıcı teslim ürünlerin, ilgili ürünlerinin imalatçısı tarafından verilen ilgili ürün şartnamesine uygunluğu konusunda
alıcıya garanti verir. Satıcı makul derecede yapılması mümkün olduğunca alıcıya, ürünün ilgili imalatçısı tarafından verilen
aktarılabilir her garantinin(her zaman ilgili garantinin hüküm, koşul ve sınırlamalarına tabidir), ve satıcının imalatçıya karşı
elde edebileceği tüm diğer hakların aktarılacağını garanti eder. Alıcının ürünün kusurlu olduğuna, tedariğin anlaşmaya
uygun olmadığına ya da kanun tarafından belirtilen tam tanım, temsil, durum veya garantiye uygun olmadığına dair tüm
iddiaları veya ürün ve ilgili herhangi bir işçiliğe bağlı iddaları her durumda imalatçının garanti uygulamasıyla sınırlıdır
(yukarıda belirtildiği üzere) ve satıcı zarar, tazminat, masraflar, giderler, doğrudan veya dolaylı veya bağlı her türlü kayıp
için sorumlu değildir ve aksi halde kanunda mevcut olacak her türlü dava yolu burada hariç edilmiştir(geçerli düzenleyen
kanunun bu hariç tutmaları yasaklamadığı ölçüde). İMALATÇININ GARANTİ KOPYALARINI TALEP ETMEK ALICININ
SORUMLULUĞUDUR VE ÜRÜN TESLİMATININ KABULÜ İLE ALICI BU GARANTİLERİ KABUL ETMİŞ SAYILIR. (b)
Ürünün kusurlu olduğunun, hizmetin tekrardan uygulanmasının veya ilgili ürün ve hizmetin ödenmiş olan ücretinin
iadesinin belirlenmesi durumunda, uygun olmayan herhangi ürün veya servis; garanti ihlali; kalite, tanım, amaç ile ilgili
durum, satılabilirlik veya ürün ve servislerin uygunluğu ile ilgili durumlara bağlı satıcının özel yükümlülükleri, satıcının
tercihi üzerine, ürünü tamir etmek veya yenisi ile değiştirmektir. (c) DAHA ÖNCE BELİRTİLEN GARANTİLER SATICI
TARAFINDAN ÜRÜNLER VE HİZMETLERE BAĞLI VERİLEN GARANTİLERDİR VE KALİTE, BELLİ BİR AMAÇ İÇİN
UYGUNLUK, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, GİZLİ KUSURLARLA ALAKALI OLAN ŞEYLERLE
SINIRLI KALMAMAK ÜZERE SATICI DİĞER TÜM GARANTİLERİ(KANUNUN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE) VE
KOŞULLARI(GENEL HUKUK VE KANUN TARAFINDAN VEYA BAŞKA TÜRLÜ İFADE VE İMA EDİLİP EDİLMEMESİ
DURUMUNDA) REDDEDER VE HARİÇ TUTAR ve bu 6(d)’den 6(k)’ya kadar olan hükümlere tabiidir. (d) 1976 tarihli
Tüketici İşlemi mahkeme kararı(beyanlar üzerine kısıtlamalar) tarafından tanımlanmış bir tüketici işlemi altında 1977 tarihli
Adil Olmayan Anlaşma Hükümleri Yasası kapsamında, MÜŞTERİ YASAL HAKLARI BU KOŞULLAR TARAFINDAN
ETKİLENMEZ. (e) İkame ürün yukarıda ifade edildiği üzere garanti edilir. Satıcı tarafından tamir edilen veya hizmete
sunulmuş herhangi bir ürün, ürünün alıcıya iade edilmesinden sonra burada 6. Bölümde sağlandığı üzere doksan (90)
günlük garanti süresinin geri kalanı için garanti altındadır(tamir veya hemfikir olunan hizmetin tamamlandığı tarihe dayalı).
(f) Bu garanti yanlış kullanım, uygun olmayan test ve montaj, kötü kullanıma tabi ürünler için, veya kurulum, bakım ve
kullanıma ilişkin mevcut talimatlara aykırı veya kabul edilebilir giriş gücüne ilişkin sanayi standartlarına aykırı çalıştırılan
herhangi bir ürün için geçerli değildir. (g) Satıcının, ürünün alıcıya satışının bir sonucu olarak oluşabilecek herhangi bir
telif hakkı, dizayn ve patent hakkı ihlali için hiçbir sorumluluğu yoktur. Alıcının tek yasal çözüm yolu veya telif hakkı,
dizayn ve patent hakkı ihlali için müracatı ürünün imalatçısına karşı yapılabilir. İhlalin (i) Imalatçının veya satıcının,
imalatçının ürün için standart şartlarından ayrılan, alıcının özel isteklerine uygunluğu, (ii) Üründe imalatçı tarafından
yapılmayan modifikasyon ve değişiklikler ve (iii) Ürünün imalatçı veya satıcı tarafından teçhiz ve imal edilmemiş diğer
parçalarla birleştirilmesine bağlı ve bunlardan kaynaklanan ihlaller ölçüsünde, satıcı veya imalatçıya karşı hiçbir yasal
çözüm yolu ve müracatı yoktur. AŞAĞIDA 6(j) MADDESİNE TABİİ, SATICI ALICIYA KARŞI ÜRÜN VE/VEYA
HİZMETLERİN VEYA BUNLARIN KULLANIMI VE ALICI TARAFINDAN TEKRAR SATIŞINDAN DOĞAN VEYA
BUNUNLA ALAKALI, HİÇBİR TEMSİL (DOLANDIRICILIK OLMADIĞI SÜRECE), İMA EDİLMİŞ GARANTİ, DURUM
VEYA DİĞER HÜKÜM VEYA GENEL HUKUKTAKİ HİÇBİR GÖREV, ANLAŞMANIN HİÇBİR ÖZEL, TESADÜFİ,

DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KAYIP VE ZARAR MASRAFI (KAYIP VEYA KAR, CİRO, İŞLETME, İYİ NİYET VE DİĞER
ŞEYLER İÇİN), GİDERLER VEYA TAZMİNAT İÇİN DİĞER TALEPLER VE BENZERLERİ( SATICININ İHMALİNDEN
KAYNAKLI VEYA ÇALIŞANLARI VEYA ACENTALARI VE BENZERİNİN İHMALİ ) SEBEBİYLE SORUMLU DEĞİLDİR,
VE (i) SATICININ ANLAŞMA ALTINDAKİ VEYA ANLAŞMAYLA ALAKALI TÜM SORUMLULUĞU ÜRÜN VE/VEYA
HİZMETLERİN ÜCRETİNİ AŞMAZ. ALICININ İDDİA KONUSU OLAN (j) SATICININ, ÇALIŞANLARININ VE
MÜMESSİLLERİNİN İHMALİ SEBEBİNDEN KAYNAKLI HİÇBİR DOLANDIRICILIK, ÖLÜM VE BİREYSEL YARALANMA
HER ZAMAN GEÇERLİ OLAN ŞARTLA, BU HÜKÜM VE KOŞULLAR DAHİLİNDE SATICININ SORUMLULUĞUNU
HARİÇ TUTMAK VE SINIRLAMAK İÇİN UYGULANAMAZ VE YORUMLANAMAZ.(k) Eğer alıcı önceki garantiler altında
bir iddiada bulunmak İsterse, alıcı satıcıyı herhangi bir kusurun keşfinden itibaren yedi gün içinde ve herhangi bir
durumda ilgili ürünün teslimatından üç aydan sonra olmamak üzere haberdar etmelidir. Aksi takdirde alıcı haklarından
vazgeçer ve satıcı iddia edilen kusurlar için hiç bir sorumluluğa sahip değildir. Yukarıdaki garantiler devredilemez ve
satıcı alıcının kendi müşterilerinden veya ürünün kullanıcılarından doğrudan veya dolaylı teminat iadelerini kabul edemez.
Buradaki hiçbir şey satıcı ve alıcı müşterisinin arasında hiçbir sözleşmesel münasebet kurmaz. Satıcı, ürün içeriği veya
tanımı( uygunsa, kurşunsuz içerik veya ürünün ROHS’ye uyumlu olduğunu gösteren tanım dahil olmak üzere) ile ilgili
ürün imalatçısı ve ara tedarikçilerden aldığı bilgilere istinad eder. Satıcı imalatçının veya ara tedarikçinin ürün içeriği ve
tanımına istinaden yanlış temsil/beyan, yanıltıcı bilgi veya eylem ve ihmalleri durumunda sorumlu değildir. Herhangi bir
durumda, satıcının uygun olmayan ürünün tedariği durumunda sorumluluğu (satıcının tercih hakkı dahilinde) sağlanan
ürünün yenisi ile değiştirilmesi veya sağlanan ürün için alıcı tarafından ödenmiş, faturalanmış ücretin iadesi ile sınırlıdır.
7. İhracat Kontrolü/ Ürünlerin Kullanımı
Alıcı, satıcı tarafından gönderilecek olan ürünleri alacak kimse olduğunu onaylar. Alıcı ürünlerin birçok ülkenin(özellikle
düzenlenmiş şekliyle İngiltere ve Amerika ihracat kontrol mevzuatına tabi olan/ olabilecek) ihracat ve/veya ithalat kontrol
kanunlarına ve mevzuatlarına tabii olduğunu, ürünlerin/Hizmetlerin ne herhangi kimyasal, biyolojik, nükleer silah veya
füze ve bu tarz silahlar üretebilecek amaçlarla alakalı, herhangi terorist faaliyet veya herhangi bir askeri kullanımı
destekleyen amaçlarla kullanılamaz, ne de bu amaçlarla kullanılması niyeti bilinen veya şüphelinilen amaçlarla tekrar
satılamaz olduğunu kabul eder. Alıcı teslimat yapılacak ülkedeki ürünün ithalatını düzenleyen her mevzuat ve
yönetmeliğe uymaya ve oradaki vergi ödemelerinden sorumludur. Alıcı ek olarak İngiltere ve Amerika ihracat kanunlarına
harfiyen uyacağını ve gerekli olabilecek ihracat ve tekrar ihraç lisanslarını edinmenin yegane sorumluluğunu üstlenmeyi
kabul eder. Satıcının işinin olağan gidişatında, satıcı imalatçıdan aldığı ürünleri dağıtır ve alıcıya satış yapmadan önce
hiçbir değişiklik yapmaz. Elverişli olduğu sürece, satıcı ürünün bütünlüğünü muhafaza eder ve ürünü imalatçının orijinal
paketinde satar. Her koşulda alıcı, özel talimatı üzerine ürünün menşei bilgisine sahip olduğunu ve alıcının siparişinin bu
bilgi dahilinde olduğunu kabul eder. Ürünleri seçmede ve sipariş vermede, alıcı kendi beceri ve yargısını kullanıyor
olduğunu kabul eder. Alıcı satıcı tarafından satılan ürünün imalatçı tarafından hayat desteği, hayati veya nükleer
uygulamalar veya vücuda yerleştirilecek cerrahi implanta yönelik aygıt ve parçalar veya bir ürün arızasının kişisel zarar,
ölüm veya feci mal zararına sebep olabilecek diğer uygulamalar ve ürünlerin kullanımı için dizayn edilmediğini kabul eder.
Eğer alıcı ürünleri bu tarz uygulamalar için satar veya kullanırsa, veya ihracat şartlarını, ürün kullanımı veya yukarıda 6
(f)’de işaret edildiği şekilde ürünün yanlış kullanımı ile alakalı yükümlülüklerini ihlal ederse, Alıcı bunu tamamen risk
kendisine ait olmak üzere yaptığını, geri dönülemez şekilde satıcının makul harç ve masrafları da dahil olmak üzere, bu
tür satış ve kullanım veya yanlış kullanımdan kaynaklanan her tür zarar için satıcıyı, ve satıcının tedarikçisini/imalatçısını
tazmin etmeyi üstlenir.
8. Teknik Yardım veya Tavsiye
Ürün ve hizmet kullanımı ile alakalı sunulan veya alıcının siparişleriyle alakalı sağlanan her türlü teknik yardım ve tavsiye
alıcıya yardım/kolaylık olarak hiçbir ücret talep etmeden verilir. Satıcı ne içerik veya alıcının bu teknik yardım ve tavsiyeyi
kullanımından, ne de ürün ve hizmetlerle bağlantılı satıcının herhangi bir temsilcisi tarafından sarahaten(açıkça) veya
ima edilerek yapılan temsil veya garanti oluşturan hiçbir beyan için sorumlu tutulamaz. Satıcı tarafından yazılı olarak
onaylanıp, satış müdürü tarafından imzalanmadıkça, Satıcının çalışanları ve mümessilleri hiçbir ürün ve hizmetle alakalı
hiçbir temsil yapmaya yetkili değildir. Alıcı bu şekilde onaylanmayan temsile itimat etmeyeceğini kabul eder.
Satış belgeleri, fiyatlandırması, faturası veya fiyat teklifindeki herhangi bir yazım ve diğer hata ve eksiklikler satıcının
adına hiçbir yükümlülük olmaksızın düzeltmeye tabiidir.
9. Hukukun Seçimi
Bu anlaşma İngiliz Hukuku tarafından düzenlenir. Taraflar İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı
kabul eder, ancak satıcının alıcının ikametgah mahkemelerinde dava başlatabileceği kaydedilmelidir.
10. Mücbir Sebep/ Zorunlu Neden
Zorunlu sebepler(doğal afetler), doğal veya yapay felaketler, isyan, savaş, taşıyıcıdan kaynaklanan rötar, ürün kıtlığı ile
sınırlı olmamak üzere satıcının makul kontrolünün ötesinde, satıcıyı icraattan ve icraatın gerçekleşmemesini
çözebilmesinden muaf tutan zorunlu neden halleri olarak görülmesi gereken sebeplerden dolayı satıcı hiçbir ürünün
yeterli sayısını güvence altına alamamasından, ürün ve hizmetleri teslim edememesinden veya icraatını
tamamlayamamasından sorumlu değildir. Zorunlu neden halleri oluştuğu taktirde, satıcının ifa zamanı, satıcıyı hiçbir
sorumluluk ve cezaya tabi tutmadan, zorunlu neden halinin sonucu olarak kaybedilen zaman kadar uzatılmalıdır. Satıcı,
kendi takdirine bağlı olarak, hiçbir sorumluluk ve ceza olmaksızın, icraatı askıya alabilir, iptal edebilir, sonlandırabilir veya
alıcıya haber vererek ilgili ürünler ve hizmetler için anlaşma koşullarını değiştirebilir.
11. Değişmezlik/ Feragat Niteliği Taşımayan
Ne Sözleşmede tarafların kararlaştırmış oldukları önceki benzer şartları uygulayarak anlaşılmayan veya yorumlanması
gereken hususları açıklığa kavuşturmaları ya da tarafların anlaşmalarının koşul ve hüküm, hak ve koşul uygulamadaki her
bir tarafın başarısızlığı, bu hüküm, hak ve koşuldan vazgeçildiği anlamına gelir ne de satıcının satın alma emrini kabul
etmesi her hüküm ve koşulun kabul edilmesi olarak addedilebilir.
12. Gizlilik ve Yazılım Lisansı
Aksi kararlaştırılmadıkça, Alıcı satıcıdan alınan ürünler ve hizmetlerle alakalı satıcının hiçbir müşteri ve tedarikçisi ile
irtibata geçmemelidir ve tarafların anlaşma hükümlerini gizli tutmalı ve hiçbir üçüncü şahısa açıklamamalıdır. Buradaki
hiçbir şeyden, Satıcı tarafından imzalanmayan ve bir lisans anlaşmasında açıkça belirtilmeyen hiçbir şekilde ve hiçbir
amaç için, ürünlerle alakalı herhangi bir yazılım(uygunsa) veya fikri mülkiyet kullanma lisansı veya hakkı verdiği anlamı
çıkartılamaz.
13. Aciz Hali
Bu madde aşağıdaki durumlarda uygulanır:
(a) Eğer Alıcı (bireysel veya firma olarak) alacaklı ile gönüllü olarak bir ayarlama yaparsa, iflas ederse veya şirket
olarak bir tasfiye kararı ile karşı karşıyaysa, veya şirket birleşmesi ve tekrar yapılanma amaçlarının dışında
tasfiyeye giderse.
(b) Alıcının gayrimenkul veya mal varlığına bir alacaklı el koyarsa veya bir yönetici veya idari alıcı tayin edilmişse.
(c) Eğer alıcı işe devam etmeye son verirse veya işe devam etmeyi durdurmak için tehdit ederse.
(d) Satıcı alıcıya ilişkin yukarıda belirtilen oluşmak üzere olan olayları makul bir şekilde kavrar ve buna göre
alıcıyı bilgilendirir. Satıcının diğer hak ve yasal çözüm yollarına halel getirmeksizin, bu maddeye daha sonra
başvurulması durumunda, satıcı sözleşmeyi feshetme ve daha fazla teslimatı askıya alma hakkına sahiptir, ve
eğer ürün ve/veya hizmetler teslim edilmiş fakat ücretleri ödenmemişse, ödenecek olan ücret, aksine bir
anlaşmaya bağlı olmaksızın derhal ödenmelidir.
14. Anlaşmanın Bütünlüğü
İlgili ürünler ve hizmetler için, satıcının faturasındaki bu koşullar, ücret, miktar ve ürün detayları, bu tür ürün ve hizmetlerin
tedariğine istinaden taraflar arasında anlaşmanın bütünlüğünü oluşturur ve burada sağlanmadığı takdirde alıcı tarafından
geçersiz kılınamaz ve feshedilemez. Anlaşmanın bütünlüğü hükümleri önceki tüm sözlü ve yazılı alıntılar ve konuyla ilgili
tarafların anlayışını hükümsüz kılar. Satıcı yazılı olarak alıcıyı bilgilendirerek bu koşullarda değişiklik yapabilir. Yargı
yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından, bu koşulların herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz tutulursa,
bu bölünebilir olarak işlem görür ve yürülükte kalması gereken arta kalan koşulların geçerliliğini ve uygulanabilirliğini
etkilemez. Aksi satıcı tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça alıcı, satıcı ve alıcı arasındaki anlaşma altında haklarını ve
yükümlülüklerini devredemez.
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