SATINALMA SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME TARAFLARI:
İŞ SAHİBİ: WAGNER KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: Antalya Serbest Bölgesi 1. Cadde 4. Sokak No:6 PK.8 Konyaaltı / Antalya TÜRKIYE
Tel:+902423105300
Fax:+902423105395
bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.
ve
TEDARİKÇİ: ................................................................................................................................................
Adres:.............................................................................................................................................................
Tel:..................................................................................................................................................................
Fax:.................................................................................................................................................................

Müştereken “TARAFLAR” olarak anılacaklardır.

İŞBU VESİLE İLE:
MÜŞTERİ işburada belirtilen Malların TEDARİKÇİ tarafından teslimine ihtiyaç duymakta ve bu amaçla
TEDARİKÇİ'den bir teklif talebinde bulunmuş;
TEDARİKÇİ mutabık kalınmış planlar ve teknik özelliklere uygun şekilde talep edilen malların teslimine
muktedir ve yetkin olduğunu beyan etmiş ve MÜŞTERİ işbu sözleşme şart ve koşullarına tabi olarak
TEDARİKÇİ'nin söz konusu teklifini kabul etmiş;
Bu şartlar kapsamında hem MÜŞTERİ hem de TEDARİKÇİ burada yer alan karşılıklı taahhütler ve şartlar
çerçevesinde aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır:
1.

SÖZLEŞME
Burada geçen genel satınalma şart ve koşulları (“Şart ve Koşullar”) tüm varılan anlaşmaların ve malların
TEDARİKÇİ tarafından sağlanmasına yönelik MÜŞTERİ tarafından yapılan tüm satınalma siparişlerinin
ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek ve tümünü kapsayacaktır. Söz konusu anlaşma veya satınalma
siparişlerinin hepsi bundan böyle "Anlaşma" olarak anılacaktır. "İştirak" terimi’de doğrudan veya
dolaylı olarak Tedarikçi veya Müşteri tarafından kontrol edilen veya birlikte ortak kontrol altında
bulundukları herhangi bir tüzel varlığı ifade edecektir.
İşbu Şart ve Koşullar Taraflar arasında özel olarak başka şekilde kararlaştırılmadıkça malların
MÜŞTERİ tarafından satın alınması ve TEDARİKÇİ tarafından satışı ile ilgili TARAFLAR arasındaki
her türlü Anlaşmanın tüm şart ve koşullarını teşkil edecektir.
İşbu belgenin düzenlenmesinden önce veya sonra Taraflardan herhangi birisi tarafından düzenlenmiş
herhangi bir başka belgede öngörülen her türlü şart ve koşul, işbu vesile ile her iki Tarafça açık bir şekilde
reddedilmekte ve göz ardı edilmektedir. Başka şart ve koşulların diğer Tarafça bir kabulü hiçbir Anlaşma'yı
teşkil etmez ve Tarafların her ikisi de işbu Şart ve Koşullar dışında başka bir sözleşmeyi akdetmek
niyetinde değillerdir. İşbu şartlarda ve/veya Sözleşme'de değişiklik ancakTaraflarca karşılıklı yazılı
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bir şekilde mutabık kalınarak mümkündür.

‘Müşteri Satınalma Siparişi’nde yer alan tüm şartlar sapma olmaksızın Tedarikçi'nin onayı şartına
bağlanmıştır. Bir satınalma siparişinin tedarikçi tarafından kabulü aşağıdakilerle belirtilebilir:
(i)
(ii)

Tedarikçi'nin veya Tedarikçi'nin yetkilendirilmiş bir temsilcisinin yazılı
onayı,
Tedarikçi'nin malları teslimatı,

Tedarikçi satınalma siparişini aldığı tarihten itibaren üç (3) gün içinde söz konusu siparişi onaylayacak
veya reddedecektir. Tedarikçi herhangi bir satınalma siparişini söz konusu 3 günlük süre içerisinde
onaylamaz veya reddetmezse, siparişi kabul etmiş sayılır ve söz konusu şartlara uygun şekilde malları
tedarik etmekle yükümlüdür.
2.

TESLİMAT
Tedarikçi satınalma siparişine ve/veya mutabık kalınmış teslimat programı şartlarına uygun olarak
malları teslim edecektir. Teslimat süresi; PO (Satınalma siparişi) alınma tarihinden başlayarak taahhüt edilen
teslim tarihine (ETA müşteri yeri) veya (ETD tedarikçi yeri) kadardır.Tedarikçi'nin herhangi bir nedenden
dolayı mutabık kalınmış teslimat tarihine uyum sağlamakta güçlükler beklediği durumlarda;
Tedarikçi özellikle zamanında teslimat riski başta olmak üzere mevcut tedarik durumunu Müşteri'ye
bildirmekle yükümlüdür.
Tedarikçi teyit edilmiş teslimat tarihlerinin yeniden programlanması veya bir Anlaşma'nın diğer
kısımlarında değişiklik yapılması için Müşteri tarafından yapılan herhangi bir makul talebi yerine
getirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Tedarikçi, Müşteri'nin talebi üzerine; herhangi açık
bir siparişin durumunu, zamanı gelmiş sevkiyat, ödemeleri ve Müşteri'nin talep edebileceği şekilde
Tedarikçi ve Müşteri arasındaki iş akışıyla ilgili diğer konulara dair bilgileri yazılı olarak gecikme
olmaksızın temin edecektir.
Tedarikçi Müşteri gereksinimlerinin layığıyla karşılanmasını sağlamak için ticari olarak tüm makul
çabayı göstereceğini, Müşteri tarafından sipariş edilmiş malların tedarik edilmesi için kendi
kapasitesinde olabilecek kısıtlamalar veya diğer problemler hakkında önceden Müşteri'yi bilgilendireceğini
taahhüt eder.
Tedarikçi malların Müşteri'ye zamanında teslim etmekle yükümlüdür. Tedarikçi'nin kontrolü dışındaki
sel baskını, yangın ve patlamalar veya diğer mücbir sebep halleri durumunda Tedarikçi en iyi çaba ilkesi
ve münasip önlemler dahilinde Müşteri'ye parçaların zamanında teslimini düzenleyecek, fakat mücbir
sebeplerce meydana gelen gecikmelerden ötürü yükümlü olmayacaktır.
Tedarikçi'nin zamanında teslimatı gerçekleştirmedeki başarısızlığı Müşteri'nin kendi müşterileri
tarafından bir geç kalma ücretine tabi tutulmasına neden olabilir. Bu itibarla, Müşteri fiili masraflarını
mutabık kalınmış olması şartıyla aşağıda belirtilen ve benzeri zararları Tedarikçi’den tahsil etme hakkına
sahip olacaktır
Geç teslimat dahil, gecikmeyle sınırlı olmaksızın malların sevkiyatı sürecinin hızlandırılmasına
yönelik Müşteri'nin karşı karşıya kaldığı her türlü ilave maliyetler,
(ii) Müşteri'nin hali hazırda kendi müşterisine taahhüt ettiği mallara yönelik teyit edilmiş satınalma
siparişlerinin tedarikçi tarafından iptal edilmesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere
daha kısa teslimat sürelerinde diğer tedarikçilerden temin edilen daha yüksek fiyatlı ürünlerin Müşteri'ye
olan extra maliyetleri.

(i)

Diğer taraftan, Müşteri ön bildirimsiz ve onay alınmamış herhangi bir erken sevkiyatı veya fazla
miktarda sevvkiyatı kabul etmeyecektir.
Müşteri Teslim Tarihi'nden beş (5) iş gününden daha önce teslim edilmiş Ürünü Tedarikçi'ye alıcı
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ödemeli navlun ile iade edebilir veya Ürünü kabul edebilir ve orjinal satınalma siparişindeki Teslim
Tarihine göre ödemesini yapabilir.

3.

TESLİM ŞEKLİ
MÜŞTERİ ile yazılı olarak başka bir şekilde mutabık kalınmadıkça,
tüm mallar aşağıda belirtilen “INCO-TERMS”, (Uluslararası Teslim Şekilleri) ile teslim edileceklerdir.

4.

LOJİSTİK MASRAFLARI
Gönderi masrafları ve ödemekle yükümlü Taraflar aşağıdaki şekilde tanımlanacaktır:

INCO- TERM

Yerel Malın Tesliminde
Ödemeli + Yerel teslim
(Menşe)

DDP

Tedarikçi

DAP

Tedarikçi

DAT

Komisyon Masrafları (Varış
Yeri)

Harçlar ve
Vergiler
( Varsa)

Yerel Teslimat
Masrafları
( Varış Yeri)

Tedarikçi

Tedarikçi

Tedarikçi

Tedarikçi

Tedarikçi

Müşteri

Müşteri

Müşteri

Tedarikçi

Tedarikçi

Müşteri

Müşteri

Müşteri

CIP

Tedarikçi

Tedarikçi

Müşteri

Müşteri

Müşteri

CPT

Tedarikçi

Tedarikçi

Müşteri

Müşteri

Müşteri

CFR

Tedarikçi

Tedarikçi

Müşteri

Müşteri

Müşteri

CIF

Tedarikçi

Tedarikçi

Müşteri

Müşteri

Müşteri

FCA

Tedarikçi

Müşteri

Müşteri

Müşteri

Müşteri

FAS

Tedarikçi

Müşteri

Müşteri

Müşteri

Müşteri

FOB

Tedarikçi

Müşteri

Müşteri

Müşteri

Müşteri

(EXW) Fabrika
teslimi

Müşteri

Müşteri

Müşteri

Müşteri

Müşteri

5.

Navlun Ücretleri
(Ana Taşıyıcı)

KISITLAMASIZ KULLANILABİLİRLİK
Teknik şartnamesinde özellikle belirtilmemişse ve/veya Taraflar başka şekilde mutabık kalmamışsa;
Tedarikçinin sevk ettiği hiçbir mal teslim alındığı tarihte üretim tarihi 12 aydan daha eski olamaz.
Aksi durumda Müşteri - kendisine atfedilecek herhangi bir şikayet için- veya hiçbir neden olmaksızın
teslimatı reddedebilir.
Müşteri'ye teslimat için mevcut malların işbu anlaşmada öngörüldüğü üzere ikmali istenen tarih
kodundan daha fazla olduğu durumda, Tedarikçi yazılı olarak Müşteri'yi bilgilendirecek ve söz konusu
malların teslimat öncesi kabulünün bir teyidini talep edecektir. Tedarikçi söz konusu teyidi alamazsa,
Müşteri teslimatı reddetme hakkını saklı tutar ve Tedarikçi söz konusu teslimatların bir sonucu olarak
Müşteri tarafından maruz kalınan tüm maliyetler için sorumlu olacaktır.

6.

KANUNLARA UYUM
Tedarikçi,
Orijinal İmalatçının malların Tehlikeli Maddelere dair Kısıtlamalara Yönelik
Sertifika gibi çevre, sağlık ve güvenlik yasa ve düzenlemeleri dahil hiçbir sınırlama olmaksızın
yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun tasarlandığı/tasarlanacağı, imal edildiği/edileceği ve teslim
edildiği/edileceği ve/veya hizmetlerin yine bu sayılanlar gereğince gerçekleştirileceğini kabul ettiği
kadarıyla Müşteri'ye yukarıdaki hususları beyan ve tekeffül eder. Tehlikeli veya riskli malların söz konusu
olduğu durumda, Tedarikçi, bu malların Müşteri tarafından düzgün bir şekilde nakliyesi, saklanması,
işlenmesi ve kullanımının sağlanması için söz konusu mallara ilişkin tüm yasaları, düzenlemeleri ve diğer
gereksinimlerini ve bu malların bileşiminin yazılı ve detaylı özelliklerini Müşteriye temin etmek için ticari
çaba gösterecektir.

7. GARANTİ/YÜKÜMLÜLÜK
Tedarikçi Müşteri'ye teslim ettiği malların orjinal olduğunu, malzeme veya işçilik kusuru olmadığını,
malzemelerin mutabık kalınmış teknik şartnamelerdeki özelliklere uygun olduğunu garanti edecektir.
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Herhangi bir teknik özellik üzerinde mutabık kalınmadığı taktirde, teslimatlar ve hizmetler Taraflar
arasında belirlenen kullanıma uygun olacaktır, bunun dışındakiler de kalite türdeş teslimatlar ve
hizmetlerde mutad olduğu şekilde olacaktır. Bir maddi orijinal kusurun bulunduğu durumda, tedarikçi
yükümlülüğünün parçanın imalatçısı tarafından öngörülen garanti süresine kadar uzatılacağı hususunda
mutabık kalınmıştır.
Şikayet halinde, Tedarikçi derhal gerekli görülen tüm incelemeleri gerçekleştirecek ve en fazla Beş (5)
işgünü içinde söz konusu şikayet nedenlerini ve düzeltilmesi için gerçekleştirilen eylemler hakkında
Müşteri'yi bilgilendirecektir. Şikayetin nedeni Taraflar arasında ihtilaf konusu olsa bile, Tedarikçi
şikayetin nedenlerinin ortaya çıkarılmasına tam olarak iştirak edecektir.
Teslim edilen Mallarda herhangi bir ispatı mümkün kalite bozukluğu veya uygunsuzluğu halinde,
tarafların her ikisi de teslimatların tamamen veya kısmen askıya alınması veya reddedilmesi dahil fakat
bununla sınırlı olmamak üzere kabul edilmiş standartlara uygun ve sevkiyatları düzene sokacak şekilde
çözüm odaklı müzakere edeceklerdir. Tedarikçi bir askıya alma veya reddetme nedeniyle WAGNER
KABLO'dan tazminat talep edemez.
Öte yandan, Müşteri takdirine bağlı olarak; Sözleşmeye, Kanunlara ve hakkaniyet çerçevesinde
kanuni çözüm yoluna engel olmaksızın, Tedarikçi'ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu Bölüm 7
(bundan böyle bir “kusura” sahip mallar veya “kusurlu mallar” olarak geçecektir) hükümleriyle
uyuşmayan malları reddedebilir. Böyle bir red veya Müşteri'nin malların kabulünün ardından kusurlu
mal tespit ettiği durumlarda, Müşteri, kendi takdirine bağlı olarak, kusurlu malların satın alma tutarının
tam iadesine hak kazanacaktır veya tedarikçinin reddi kabulünden itibaren Beş (5) gün içerisinde
Tedarikçi'nin uygunsuzluğu gidermesini veya kusurlu malları yenileriyle değiştirmesini gerektirecektir.
Böyle bir durumda Tedarikçi doğrudan, makul ve belgelendirilmiş masraflar ve maliyetlerden sorumlu olacaktır
8.

TEDARIKÇI HEDEFLERİ
Tedarikçi aşağıda belirlenen hedeflere ulaşmak için azami çabayı sarfedecektir.
Siparişlerin Zamanında Teslimatı:
Sipariş Edilen Miktaralara Uyum:
Kalite PPM Hedefi:

9.

%100
%100
0 PPM

FİYATLANDIRMA
İlgili Münferit Sözleşme'de üzerinde mutabık kalınan fiyatlar Madde 9'a tabi kontrat süresi içinde teslim
edilen parçalar için bağlayıcıdır. Bununla birlikte, satınalma hacminde önemli artışların yaşanması
durumunda, Müşteri fiyatları yeniden müzakere etme hakkını saklı tutar.
Uzun dönemli satınalma anlaşmalarında ‘LTA’ (Long Term Agreement) Müşteri verimlilik artışına
bağlı %1 ile %5 arasında indirim talep edebilir. Konunun açıklığa kavuşturulması açısından, fiyatlar
sadece Tarafların mutabakatı üzerine geçerli olacaktır. Söz konusu zamana kadar, en son üzerinde
anlaşılmış fiyatlar yürürlükte kalmaya devam edeceklerdir. Tedarikçi Müşteri onayı olmadan fiyat artışı
yapamaz.

10. 1 YIL GEÇERLI FİYATLAR
İlgili Münferit Sözleşmede tanımlanmış tüm Mallara yönelik fiyatlar aksi mutabık kalınmadıkça
1Yıllık dönemlerde sabitlenmiştir. Taraflar takip eden döneme yönelik fiyatları söz konusu dönem
başlamadan müzakere edeceklerdir. Bu fiyatlar, sırasıyla, müzakere edilmiş döneme uygulanır ve
Münferit Sözleşme'nin kalan dönemine yönelik olarak maksimum fiyatları teşkil edeceklerdir. Aksi
belirtilmedikçe son geçerli sözleşme şartları devam eder.
11. ETİKETLEME
Müşteri tarafından gerekli kılınan etiketleme koşulları uygulanacaktır. Aşağıda berlirtilen bilgilerin istenen
standartta; Bant, Makara, Rulo, Tepsi, Tüp, Karton&Kağıt kutu ve Plastik torba gibi ambalajlama türüne
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bakılmaksızın Malların iç ambalajı üzerindeki ilgili barkodlara sahip etiketinin üzerinde bulunması
gerekmektedir
Standart Etiket versiyonu OTL3 talep edilmektedir. Odette Transport Label Version 3
Müşteri Parça No
İmalatçı Parça No.
Parti No.
Tarih kodu:
Miktar:
12. FATURALAMA
TEDARİKÇİ aşağıdaki bilgileri Fatura'da gösterecektir:
Müşteri Parça No,
İmalatçı Parça Numarası,
Satınalma Sipariş Numarası,
Miktar,
Birim Fiyatı
Tutar
Teslimat Şekli,
Ödeme Vadesi
Gümrük Tarife Numarası
Ürün Menşei:

13. ÖDEME
Ödeme, Müşteri tarafından malların kabulüne tabi olmak üzere, gerektiği biçimde
sunulmuş Orijinal Fatura nüshası ile gerçekleştirilecektir. Teslim zamanında orijinal fatura nüshası mevcut
değilse, Tedarikçi Malların alındığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Faturanın orijinal nüshasını
sunacaktır.
Ödeme vadesi fatura tarihi üzerinden hesaplanır. Ancak Malların teslimi gecikir, bununla beraber orjinal
fatura sunulmazsa, ödeme vadesi uzayabilecektir.
Tedarikçi Müşteri'nin Tedarikçi'ye olan herhangi bir borcunun Müşteri adına veya onun İştiraklerinin
herhangi biri tarafından ve/veya Müşteri tarafından belirlenmiş herhangi bir üçüncü tarafça ödenebileceğini
kabul ve tasdik eder. Tedarikçi böyle bir ödemeye Müşteri'nin kendisi tarafından yapılmış gibi muamele
yapacak ve Tedarikçiye olan Müşteri borcu söz konusu İştirak veya üçüncü tarafın ödediği tutarla
otomatik olarak yerine getirilmiş ve ödenmiş olacaktır.

14. İPTAL/ YENİDEN PROGRAMLAMA
Aksi yazılı mutabık kalınmamış veya başka bir sözleşmede öngörülmediyse, Müşteri aşağıda yer alan
şartlar doğrultusunda tazminat ödemeksizin satınalma siparişini iptal edebilir.

• Standart malzemeler – Sevk edilmemişse iptal edilebilir
• Standart Olmayan malzemeler - Teslimat tarihi öncesi Tedarikçi ile mutabık kalınarak iptal edilebilir
• Özel malzemeler - Teslimat tarihi öncesinde belirli teslimat süresinin dışında iptal edilebilir
• NCNR parçası – iptal &iade edilemez fakat mutabık kalınmış teslimat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yeniden
programlanmaya imkan tanınır
14.TEDARİĞİN DEVAMLILIĞI
Tedarikçi'nin imalata devam etmemeyi veya belirli bir parçayı satmamayı istemesi durumunda,
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Tedarikçi bu niyetini yeterli bir zaman dilimi içinde yazılı olarak Müşteri'ye aşağıdaki şekilde
bildirecektir:
Standart Malzemeler: 6 ay önceden bildirim
Müşteriye özel Ürünler: 12 ay önceden bildirim

Bu, Müşteri ve onun nihai Müşterisinin bir değiştirmeyi, yeni hattı ve/veya yeni imalat tesisini belirlerken
hasıl olan ihtiyaçlarına yönelik siparişlerini zamanlı vermesini sağlar.
15. YAYGIN ARIZA
İşbu sözleşmenin maksatlarına yönelik olarak, aşağıdaki konulardan birisine istinaden bir “Yaygın
Arıza” meydana gelmiş sayılacaktır:
Tedarikçi veya onun yetkili dağıtıcıları tarafından doksan (90) günlük bir süre veya toplam kurulu Mal
sistemi zarfında aynı veya benzer kusur nedeniyle bu Malların yüzde üçünden (% 3) daha fazla veya
kümülatif kusurlar bakımından yüzde beş (% 5) oranında hata bu kapsama girecektir.
Yaygın Arıza durumunda Tarafların her ikisi de aşağıda yer alan prosedürü uygulamak için işbirliğinde
bulunacaklardır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Arızayı keşfeden Taraf diğer tarafı derhal haberdar edecektir;
İki (2) iş günü içinde Tedarikçi Müşteri'ye sorunun tanısına ve ele alınmasına yönelik kendi
hazırlık planını gösteren bir başlangıç mahiyetindeki yanıtını verecektir;
Her iki Taraf sorunu tanılamak ve geçici bir çözümü veya daha kalıcı çözümü planlamak için
müştereken tüm ticari makul çabalarını sarf ederler;
Tedarikçi imalat sürecinden kaynaklanan donanım sorunlarına yönelik olarak uygun koşullarda
kendi teknik değişiklik sipariş sürecini uygulayacaktır;
Tedarikçi münasip bir kurtarma planının yanı sıra münasip bir geçici çözüm, eğer ihtiyaç duyulursa
bir ara dönem çözümü hazırlayacak ve Müşteri ile birlikte bunlara dair görüş alışverişinde bulunacaktır;
Her iki Taraf da karşılıklı olarak bir kurtarma planı üzerinde mutabık kalacaklardır.

Arızanın Tedarikçi'nin hatasından kaynaklanması durumunda, bununla beraber tarafından ödenecek
tutarın Müşteri ve Tedarikçi arasında müzakere edilecek ve mutabık kalınacak olması kaydıyla,
Tedarikçi doğrudan belgelendirilmiş masraflardan sorumlu olacaktır.
16. DENETLEME
Müşteri istediği yerde ve zamanda ilgili malları denetleme ve teste tabi tutma hakkına sahip olacaktır.
Ödeme,
denetleme, testler veya malların Müşteri tarafından kabulü vs. gibi konular Tedarikçi'yi işbu Sözleşme
kapsamındaki yükümlülüklerinden muaf tutmayacak, ne de Malların kabulü veya onayını teşkil etmeyecek
veya herhangi bir kusurun, uyumsuzluğun veya Sözleşme veya kanun veya hakkaniyet çerçevesinde
mevcut her türlü hakkın ve kanuni çözüm yolunun bir feragatini teşkil etmeyecektir.
17. TAZMİNAT
Sözleşme, kanun veya hakkaniyet kapsamında, Müşteri için mevcut diğer bir hakka veya çözüm yoluna
halel getirmeksizin, Tedarikçi; Müşterinin ve onun çalışanlarını, direktörlerini ve temsilcilerini
(“WAGNER Personeli”), İştiraklerini ve onların halefleri ve atadıklarını, ve WAGNER müşterilerini
ister doğrudan veya isterse dolaylı olarak aşağıdakilerden kaynaklanan veya onlarla ilgili olan tüm
yükümlülüklerden, iddialardan, davalardan, kayıplardan, zararlardan, maliyetlerden ve masraflardan
(makul avukatlık ücretleri dahil) zarar görmemesini sağlayacak, müdafaa edecek ve savunacaktır:
(i)
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Söz konusu ihlalle bağlantılı üçüncü şahıs talepleri dahil fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın Tedarikçi'nin
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(ii)

Tedarikçi veya personelinin ihmal içeren eylemleri veya kusurlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan talepler,

(iii)
Malların bir üçüncü tarafın bir fikri mülkiyet hakkı veya mülkiyete bağlı diğer bir hakkının ihlali, çiğnenmesi
veya suiistimalini teşkil ettiğini iddia eden üçüncü bir tarafın talebi.
Yukarıdaki (iii) öğesiyle ilgili olarak Sözleşme veya kanun veya hakkaniyet kapsamında Müşteri için mevcut diğer bir hakka
veya çözüm yoluna halel getirmeksizin, Müşteri'nin takdirinde olmak üzere, Tedarikçi:
(i)
Müşteri'ye ilave maliyet getirmeden Müşteri'nin malların kullanımına devam etmesine yönelik hakkı
sağlayacaktır,
(ii)
Malları ihlale yer vermeyecek şekilde değişime tabi tutacaktır,
(iii)
Malları ihlale yer vermeyen olanlarıyla değiştirecektir,
(iv)
Müşteri talebi üzerine, hizmetlerin iptalini ve malların iadesini kabul edecek ve Müşteri'ye
bunlara ilişkin ödemiş olduğu toplam tutarı iade edecektir.
Yukarıda bahsi geçen tazminat Orijinal İmalat'ın izin verdiği ölçüde söz konusu tazminatın Tedarikçi
tarafından alınmasına göre kararlaştırılacaktır.
18. GİZLİ BİLGİLER
Müşteri ve Müşteri'nin müşterileri ile ilgili gizli bilgiler açısından Tedarikçi'nin yükümlülükleri işbu
Sözleşme tarafından yönetilecektir. İşbu Sözleşmenin şartları özel ve gizlidir. Taraflardan hiçbiri;
Sözleşme şartları altında kendi yükümlülüklerini gerçekleştirmek için gerekli olduğu durumlar haricinde
Belge, Bilgi, Çizim, Data, Fiyat, Görsel, Video Kayıt vb... bilgileri paylaşamazlar, ifşa edemezler.
19. FESİH
İşbu Sözleşme 1 yıl süre zarfında geçerlidir. Taraflardan herhangi biri mevcut dönemin sona ermesinden
en az doksan (90) gün öncesinde diğer tarafa sözleşmeyi feshetme niyetini yazılı olarak
bildirmedikçe, sözleşme dönemi kendiliğinden uzayacaktır. Bildirim nedeniyle fesih durumunda, her iki
tarafta hiçbir tazminat iddiasında bulunamazlar. Münferit Kontratların geçerliliği işbu Sözleşme'nin
feshinden etkilenmeden devam edecektir. Yani, işbu Sözleşme'nin şart ve koşulları başka bir Münferit
Kontratın kendi süresi, sona erene kadar geçerli olmaya devam edecektir.
20. MUHTELİF HÜKÜMLER
İşbu Sözleşme hükümlerinin bazıları veya belirli bir kısmı etkisiz hale gelirse, bu durum
geriye kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, Taraflar
geçersiz hükmün ekonomik maksadını mümkün olduğu kadar yansıtan bir hükümle yer değiştirmesi
üzerine
mutabık kalacaklardır. Aynı ilke işbu Sözleşme'nin gayri faalliğine ilişkin konularda da uygulanacaktır.
21. AMİR HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN GIDERILMESI
Bu Sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkili olacaktır.
Sözleşme'den veya Sözleşme'yle ilgili olarak doğan tüm ihtilaflar her iki tarafça öncelikle iyi niyetli ve
karşılıklı işbirliği ruhu ile görüşme ve müzakere aracılığıyla çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır. İlgili
uyuşmazlığın ilk kez ortaya çıktığı tarihten itibaren otuz (30) günlük bir zaman aralığında çözüme
kavuşturulmamış tüm uyuşmazlıklar Müşteri'nin ikamet ettiği yerde dava konusu yapılabilir ve tahkimin
dili Türkçe olacaktır.
22. BÖLÜNEBİLİRLİK
Yetki sahibi bir mahkeme veya gelecekteki kanun düzenlemesi veya idari bir eylem tarafından
Sözleşme'nin veya bu Şart ve Koşulların herhangi birinin hükmünün geçersiz olarak alıkonacağı veya
yürütülemez olacağı durumda, söz konusu alıkoyma veya eylem burada yer alan diğer hükümlerin
geçerlilik veya uygulanabilirliğini olumsuz etkilemeyecektir.
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TEDARİKÇİ FIRMA YETKİLİSİ
ISIM / UNVAN / TARİH / IMZA / FİRMA KAŞESİ

WAGNER KABLO A.Ş. FIRMA YETKİLİSİ
ISIM / UNVAN / TARİH / IMZA / FİRMA KAŞESİ

EK A:

WAGNER KABLO SANAYI VE TICARET A.Ş. altındaki Şirketler
(i)

Wagner Cable Systems Europe GmbH
Vergi No: 99032/22959
Ticaret Sicil No: HRB 764098
KDV No: DE317082926
EORI No: DE575 917 753 198 313
Adres: SCHULZE-DELITZSCH-STR.28, 70565 STUTTGART /GERMANY

(ii)

Wagner Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vergi No: 789 055 7317
Oda Kayıt No: 90782
Ticaret Sicil No: 89329
Adres: SERBEST BÖLGE 4.SK. NO:10 KONYAALTI/ANTALYA

(iii)

Wagner Oto Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vergi No: 789 055 5357
Oda Kayıt No: 49449
Ticaret Sicil No: 43159
Adres: ANBAR SERBEST BÖLGE MAH. 11.CAD.NO:6 MELİKGAZİ/KAYSERİ
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Açıklama

1
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Wagner Kablo A.Ş. iştirakleri eklenmiştir.
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