Ek 1. TEKLİF GENEL ŞARTLARI
A. ÖDEME ŞARTLARI
1. Sipariş ön ödeme şartları. Sipariş aşamasında, SATINALAN tarafından BENTELER in sipariş
teyidine istinaden en geç üç (3) gün içinde gerçekleştirilecektir.
2. Yüklemeden önce yapılacak ön ödeme şartları. SATINALAN tarafından, BENTELER in
malzemeler hazır bildirimine istinaden en geç üç (3) gün içinde gerçekleştirilecektir. Ödemelerin
BENTELER in hesabına tam ve eksiksiz olarak geçmemesi durumunda yükleme yapılmayacaktır.
3. Siparişe ait tüm ödemelerin belirlenen zaman içinde eksiksiz gerçekleştirilmemesi durumunda,
BENTELER teklif/sipariş/üretim/yüklemeleri durdurma ve/veya iptal etme haklarını saklı tutar.
Herhangi bir nedenle siparişin bir kısmının veya tamamının iptali durumunda yapılan ödemeler
geri iade edilmeyecektir. SATINALAN yapılan ödemelerin iadesi konusunda hiç bir hak ve
talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
4. Sipariş ve teslim süresi. Ön ödemenin BENTELER in banka hesabına geçtiği tarih ve/veya
BENTELER tarafından hazırlanan "Sipariş Onayı (SO)"nın tarihi ile başlar. BENTELER, ön
ödemenin ve/veya "Sipariş Onayı (SO)"nın gecikmesi dolayısı ile oluşacak gecikmelerden
sorumlu değildir.
B. ÖDEME ŞEKLİ VE KUR FARKI
1. İş bu teklifin siparişe dönüşmesi halinde ilgili satış faturaları teklifte yar alan para birimi
bazında düzenlenecektir.
2. SATINALAN, fatura üzerinde yer alan para birimi ve döviz cinsinden net tutarda ödemeyi
yapacaktır.
3. Ödemelerle ilgili tüm banka, para transferi ve diğer bankacılık hizmetlerine ait masraflar
SATINALAN a aittir.
4. Türk Lirası ödemelerde, ödeme günü tarihli TCMB efektif satış kuru esas alınacaktır.
Oluşabilecek kur farkları için karşılıklı olarak kur farkı faturası düzenlenecektir.
C. DİĞER ŞARTLAR
1. Faturalama sevkiyatı gerçekleşen miktarlar (metre veya Ton) üzerinden ve teklifte belirtilen
birim fiyatlar üzerinden gerçekleşecektir.
2. Stok malzemeler her an satılabilir olmakla birlikte yurtdışı/yurtiçi stoktan veya kapasiteden
teklif edilmiştir. BENTELER "Sipariş Onayı (SO)" olmadan stokta bulunabilirliği teyid
edilmemektedir.
3. Fiyatlara KDV dahil değildir.
4. Sadece teklifte belirtilmiş kalite, ölçü ve teknik standartlar geçerlidir.
5. Teklifte yeralan birim fiyatlar mevcut teklifin tamamı için geçerlidir. Kısmi veya parçalı sipariş
veya ek sipariş talepleri BENTELER in onayına ve kabulüne tabidir.
6. Vade Farkı. Ödeme vadesi aşımlarında yıllık % 25 faiz oranı uygulanacaktır.
7. Ardiye. SATINALAN tarafından ilgili ayın sonuna kadar teslim alınması planlanan malzemelerin
zamanında teslim alınamaması durumunda, günlük 25 Euro/ton/gün ardiye ücreti fatura
edilecektir.
8. TTK'nın 23. maddesi gereği, ayıplı/özürlü mal harici hiç bir şekilde iade kabul edilmez. Malzeme
tesliminden sonra proses edilen (yüzey işlemi, yeniden ebatlandırma vb..) malzemeler için
ayıplı/özürlü ürün başvurusu kabul edilmez. SATINALAN, ayıplı/özürlü mal başvurusunu ve
takibini BENTELER e yazılı olarak bildirmek ile yükümlüdür. Miktar, ebat, ve diğer görünür
kusurlar ile ilgili başvurular malzeme teslimini izleyen 3 gün, sadece malzemenin kullanılması
sırasında ortaya çıkabilecek kusurlar için başvuru süresi ise malzeme teslimini izleyen 30
gündür.
9. İşbu teklifin siparişe dönüşmesi durumunda; BENTELER, SATINALAN veya üçüncü kişilere karşı
ilave üretim masrafları, gelir kaybı, kullanım kaybı, üretim kaybı, zaman kaybı, kazanç ve kar
kaybı, sermaye maliyeti, tesisis işleyişinin durmasından dolayı ortaya çıkan kayıplar ve bunun
dışındaki risk yüzünden oluşan kayıplar veya dolaylı/bağlantılı zararlar, maddi manevi tazminat,
likidasyon zararları ve/veya gecikme cezaları veya bunlarla sınırlı olmayan diğer zarar ve
kayıplardan sorumlu olmayacaktır. BENTELER malzemedeki kusurlar ile ilgili olarak en fazla
faturada yeralan bedel kadar sorumludur.
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10. BENTELER iş bu teklif ile ilgili "Sipariş Onayı (SO)" nı vermeden önce tüm düzeltme/iptal
hakkını saklı tutar.
11. BENTELER iş bu teklif ile ilgili "Sipariş Onayı (SO)" nı SATINALAN’a gönderdikten sonra
SATINALAN siparişi tek taraflı iptal edemez. Aski durumda SATINALAN sipariş tutarına ek
olarak gelir kaybı, üretim kaybı, kazanç ve kar kaybı ile bunun dışında oluşan ve/veya
oluşabilecek dolaylı/bağlantılı tüm zararları veya bunlarla sınırlı olmayan diğer zararlar ve
kayıplardan sorumlu olacağını hiç bir ek koşul olmadan kabul ettiğini beyan eder.
12. İşbu teklifin siparişe dönüşmesi durumunda; her türlü vergi, resim, harç, damga vergisi ve sair
masrafların tamamı MÜŞTERİ’ye aittir.
13. BENTELER in nakliye ve sigorta kasamındaki yükümlülük/sorumlulukları teslim şekli ve
INCOTERMS 2010 uygulamaları/düzenlemeleri ile ve kapsamı ile sınırlıdır.
14. İş bu teklifin siparişe dönüşmesi durumunda SATINALAN tüm teklif şartlarını hiç bir ek koşul
olmadan kabul ettiğini beyan eder
15. İş bu teklif şartları dışında diğer tüm şartlar için BENTELER Genel Satış Şartnamesi geçerlidir.
16. İş bu teklifin siparişe dönüşmesi durumunda SATINALAN a ait “Genel Satınalma Şartlar” ının ve
diğer şartların geçerli olmayacağını SATINALAN hiçbir ek koşul olmadan kabul ettiğini beyan
eder.
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