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ÜRÜN KURULUMU, BAKIMI VE DESTEĞI ILE ILGILI OLARAK BU BELGENIN SONUNDA VERILEN BILDIRIMLERI MUTLAKA DIKKATE ALIN.
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7. MÜLKİYET: İşbu belgeyle satılan mallar, ödemesi tam 
olarak yapılana kadar Satıcının mülkiyetinde kalmaya devam 
edecektir. Alıcı herhangi bir nedenle malları teslim almayı 
reddederse Satıcı, riskleri ve masrafları Alıcıya ait olmak üzere 
malları kendi seçtiği bir depoda saklama hakkını saklı tutar. 

8. TESLİMAT: Belirtilen teslimat süreleri sadece 
bilgilendirme amaçlıdır. Satıcı tarafından taahhütlü 
bir postayla kabul edilmediği sürece Satıcı tarafından 
teslimat süresinin aşılması durumunda Alıcı lehine 
malların reddedilmesi veya herhangi bir tazminat hakkı 
doğmayacaktır. Ancak, Satıcı, malların sipariş onayında 
belirtilen teslim süresi içinde teslim edilmesi için elinden 
gelen çabayı sarf edecektir. Mücbir nedenler, yangın, 
sel, savaş, hükümet müdahaleleri, grev, ham madde 
temin edilememesi veya nakliye gecikmeleri dâhil, ancak 
bunlarla sınırlı olmayan, Satıcının kontrolünde bulunmayan 
nedenlerden dolayı taahhütlerin yerine getirilmemesi 
veya geç yerine getirilmesi durumunda hiçbir yükümlülük 
doğmayacaktır. Etkilenen miktar, sözleşmeden kesilebilir ve 
bu durumda sözleşme, etkilenmeyen miktar için geçerliliğini 
koruyacaktır.

9. Sipariş kabul edildikten sonra yazılı onayımız olmadan 
iptal edilemez. Hiçbir mal, yazılı onayımız olmadan iade 
edilemez. Standart olmayan (yani iptal/iade edilemeyen) 
malzemelere yönelik siparişler iptal edilemez ve Victaulic, 
müşteriye kredi açarak bu malzemelerin iadesini alamaz. 
Victaulic, standart ürünlerin tanımını standart olmayan 
ürünler olarak veya tam tersi yönde değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. Bu işlem herhangi bir bildirimde 
bulunulmaksızın ve hiçbir yükümlülük doğurmaksızın 
istenildiği anda gerçekleştirilebilir.  Daha ayrıntılı bilgi 
için Victualic ile iletişime geçin.

10. MALLARIN İADESİ: Teslim edilen malların iadesi 
Satıcı önceden iadenin gerekçesi hakkında yazılı olarak 
bilgilendirilmeden, Satıcının, iddia edilen kusurun veya 
eksikliğin gerçekten mevcut olduğunu doğrulamasına 
fırsat verilmeden ve Satıcı böyle bir kusurun veya eksikliğin 
mevcut olduğunu kabul etmeden kabul edilmeyecektir. 
Satıcı, malların kusurlu veya eksik olduğu dışında herhangi 
bir gerekçeyle malların iade edilmesini yazılı olarak kabul 
ederse Satıcı, nakliye ve satışa yeniden hazır hale getirme 
masraflarını ve ayrıca, iade edilen malların fatura tutarının 
yüzde otuzuna (%30) karşılık gelen bir işlem ücreti kesme 
hakkını saklı tutar. 

1. ONAY: Satıcı tarafından yazılı olarak onaylanmadığı sürece 
hiçbir sözleşme geçerli olmayacaktır. Satış hükümleri ve 
koşulları dışındaki işlemler ve sözlü siparişler de yazılı olarak 
onaylanmadığı sürece geçerli olmayacaktır. Satıcının teslimatı 
sadece teklifte belirtilen malları, belgeleri ve hizmetleri 
içerecektir.  Bir teklifin Alıcı tarafından kabul edilmesi ayrıca 
Satıcının genel satış hüküm ve koşullarını kabul ettiği 
anlamına gelmektedir ve işbu hüküm ve koşullar Alıcının 
diğer her türlü sözleşme koşullarına göre öncelikli olacaktır. 

2. GEÇERLİLİK: Aksi belirtilmediği sürece Satıcının 
teklifleri 30 gün süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda 
doğrulamanıza sunulacaktır.

3. TESLİM ŞEKİLLERİ: İŞ YERİNDE TESLİM (EX WORKS). 
Sipariş onayında aksi belirtilmediği sürece teslimat sırasında 
veya sonrasında ürünlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek 
tüm vergiler, harçlar, giderler ve masraflar Alıcı tarafından 
karşılanacaktır. 

4. MİNİMUM SİPARİŞ DEĞERİ: Minimum net sipariş değeri 
(sadece ürün değeri - KDV hariç) 100 EUR/USD/GBP'dir  
(7000 INR).

Minimum sipariş değerinin altındaki siparişlere 50 EUR/
USD/GBP (3500 INR) eklenecektir. Bu miktar, sipariş onayına/
faturaya bir idari ücret olarak eklenecektir. 

5. KAYIP VE HASAR RİSKİ: Sipariş onayında aksi 
belirtilmediği sürece teslimat, sipariş onayının altında 
belirtilen lojistik merkezinde ex-factory (fabrika teslimi) 
şeklinde gerçekleştirilecektir ve bu andan itibaren kayıp 
riski Alıcıya ait olacaktır. Alıcının yazılı talebi üzerine Satıcı 
hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin, masrafları Alıcıya ait 
olmak üzere teslimatın Alıcı adına kayıp ve hasara karşı 
sigortalanmasını sağlayacaktır.

6. ÖDEME: Faturada aksi belirtilmediği sürece, tüm 
ödemeler Satıcının banka hesabına Euro cinsinden 
yatırılacaktır. Aksi üzerinde yazılı olarak anlaşmaya 
varılmadığı sürece ödeme süresi, fatura tarihinden 
itibaren 30 gündür. Belirtilen süre içinde ödeme 
yapılmazsa ödenmeyen tutar üzerinden otomatik  
olarak aylık %2 (yüzde iki) faiz uygulanacaktır. 

1.0 SATIŞ HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI
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Ürün Seçimi ve Uygunluğuyla İlgili Kullanıcı Sorumluluğu
Her kullanıcı Victaulic ürünlerinin endüstri standartları ve proje özelliklerine ve ayrıca 
Victaulic performans, bakım, güvenlik ve uyarı talimatlarına uygun olarak belirli bir nihai 
kullanım amacına uygunluğuyla ilgili kararlardan tek başına sorumlu olacaktır. Bu belgede ve 
başka bir belgede verilen bilgiler ve herhangi bir Victaulic çalışanının sözlü önerisi, tavsiyesi 
veya fikri kesinlikle Victaulic Şirketi'nin standart satış koşullarının, montaj kılavuzunun ve 
bu feragatnamenin hiçbir hükmünü değiştirmez, kısıtlamaz ve geçersiz kılmaz ve hiçbir 
hükmünün yerini almaz.

Fikri Mülkiyet Hakları
Burada herhangi bir malzemenin, ürünün, hizmetin veya tasarımın olası veya önerilen 
kullanımlarına ilişkin olarak verilen hiçbir ifade, bu kullanım veya tasarımları kapsayan, 
Victaulic'e veya alt veya bağlı kuruluşlarına ait patentler veya diğer fikri mülkiyet hakları 
kapsamında herhangi bir lisans vermez ve bu şekilde yorumlanamaz ve bu malzemelerin, 
ürünlerin, hizmetlerin veya tasarımların herhangi bir patenti veya başka bir fikri mülkiyet 
hakkını çiğneyecek şekilde kullanılmasına dair bir öneri olarak kabul edilemez. “Patentli”  
veya “Patent Bekliyor” terimleri ABD'de ve/veya diğer ülkelerde malzemeler ve/veya  
yöntemler ile ilgili tasarım veya kullanım patentlerini veya patent başvurularını ifade eder.

Not
Bu ürün, Victaulic tarafından veya Victaulic şartnamelerine uygun olarak üretilmiştir. Monte 
edilecek tüm ürünler Victaulic montaj/kurulum talimatlarına uygun olarak monte edilmelidir. 
Victaulic; ürün özelliklerini, tasarımlarını ve standart ekipmanları önceden haber vermeksizin  
ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Montaj
Victaulic montaj kılavuzu veya monte ettiğiniz ürünün montaj kılavuzu daima dikkate 
alınmalıdır. Kurulum ve montaj bilgilerini eksiksiz olarak içeren kılavuzları her Victaulic  
ürünü ile birlikte verilir ve PDF formatında www.victaulic.com adresinden temin edilebilir.

Garanti
Ayrıntılı bilgi için güncel Fiyat Listesinin Garanti bölümüne bakın veya Victaulic  
ile temasa geçin.

Ticari Markalar
Victaulic ve tüm diğer Victaulic markaları, Victaulic Şirketi'nin ve/veya bağlı kuruluşlarının 
ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
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1.0 SATIŞ HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI (Devamı)

11. ÜRÜN DEĞİŞİKLİĞİ: Gerektiği durumlarda tasarımda 
veya malzemelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

12. ÇİZİMLER: Satıcının tekliflerinde verilen çizimler ve 
teknik veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Onaylanmadığı 
sürece imalat için bağlayıcı olmayacaktır. Alıcıya gönderilen 
tüm belgeler Satıcının mülkiyetinde kalacaktır. Bunlar 
üçüncü taraflara gönderilemez ve kopyalamaz ve bu 
sözleşmeyle bağlantılı olarak kullanılamaz.

13. KONTROL: Alıcının kontrolörleri veya denetmenleri 
sadece Satıcının Müşteri Bakım Bölümüyle randevu 
alındıktan sonra kabul edilecektir. Satıcı, politikası gereği 
kendi satıcılarını denetlettirmemektedir. Denetleme 
yapılması gerekiyorsa mallar, "mallar denetim için hazır" 
bildirimimizden iki hafta sonra faturalandırılacak ve 
faturamız, fatura tarihinden itibaren yukarıda açıklanan 
koşullara uygun olarak ödenecektir.

14. KANUN SEÇİMİ VE YARGILAMA YETKİSİ: Bu hüküm 
ve koşulların geçerliliği, uygulanması, yapılandırılması 
ve yükümlülüğü, Belçika tarafında da kabul edilen 
Uluslararası Mal Satışı Standart Kanunları da dahil Belçika 
Kanunlarına göre düzenlenecektir. Bu hüküm ve koşullarla 
bağlantılı tüm davalar Satıcının ana faaliyetini yürüttüğü 
ülkenin Mahkemelerinde görülecektir.  Yukarıdaki hüküm 
etkilenmeksizin Satıcı, takdiri kendisine ait olmak üzere 
Alıcının ana faaliyetini yürüttüğü ülkenin Mahkemelerinde 
Alıcı lehine hukuki davalar açabilir.

15. İDDİALAR: Malların teslim alındığı tarihten itibaren on 
(10) gün içinde yazılı olarak hiçbir talepte bulunulmaması 
durumunda Alıcı, mallara ilişkin talepte bulunma hakkında 
vazgeçmiş sayılır.

2.0 GARANTİ

Tüm ürünlerimizin normal kullanım ve uygulama 
koşulları kapsamında malzeme ve işçilik açısından 
kusursuz olduğunu garanti ederiz. Bu garanti kapsamındaki 
yükümlülüğümüz, yapacağımız incelemelerde kusurlu 
olduğuna karar verdiğimiz ürünlerin ilk alıcıya teslim edildiği 
tarihi takip eden bir yıl içerisinde nakliye masrafları ödenmiş 
olarak iade edilmesi halinde fabrikamızda onarılması veya 
değiştirilmesi ile sınırlıdır.

BU GARANTİ PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR 
AMACA UYGUNLUK İÇİN VERİLEN GARANTİLER DE 
DAHİL DOĞRUDAN VE DOLAYLI DİĞER TÜM GARANTİLERİN 
YERİNİ ALIR. SATICI YALNIZCA BURADA AÇIKLANDIĞI 
ŞEKİLDE KUSURLU ÜRÜNLERİN ONARIMINDAN VEYA 
DEĞİŞTİRİLMESİNDEN SORUMLU OLACAKTIR. ALICI, SATICI 
TARAFINDAN BAŞKA BİR GARANTİ (KAR KAYIPLARI, SATIŞ 
KAYIPLARI, YARALANMALAR, MAL KAYIPLARI VE DİĞER 
DOLAYLI VE ZIMNİ KAYIPLAR DA DAHİL) VERİLMEDİĞİNİ 
KABUL EDER.

Bu ürünlerin satışıyla ilgili olarak hiçbir gerçek ve tüzel kişilik 
Victaulic adına başka bir garanti vermeye yetkili değildir.

Bu garanti yanlış kullanılan, ihmalkarlık veya kaza 
sonucu kusurlu hale gelen, Victaulic fabrikası dışında 
onarılan veya değişiklikler yapılan veya Victaulic 
talimatlarına veya önerilerine aykırı şekilde kullanılan 
ürünler için geçerli değildir. Victaulic, Alıcı veya 
Alıcı’nın temsilcileri tarafından verilen bilgilerin yanlış 
veya yetersiz olması nedeniyle ortaya çıkabilecek 
tasarım hatalarına ilişkin sorumluluk kabul etmez.

Victaulic tarafından alınan ve yeniden satılan ürünler 
Victaulic müşterilerini de kapsayacak şekilde orijinal 
üretici garantisine sahip olacaktır.

GEÇERLİLİK TARİHİ  
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