Genel Satın Alma ve Teslimat Şartları
BFC Fahrzeugteile GmbH
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Koşulların geçerliliği
ya da navlunsuz teslimat kararlaştırılmış olsa bile sevkiyat
Bu Genel İş ve Teslimat Koşulları, Alman Medeni Kanunu (BGB)
amacıyla fabrikamızdan ayrıldığı veya sevkiyata hazır oldukları
Bölüm 310 kapsamında BFC Fahrzeugteile GmbH'nın (BFC)
belirtildiği anda.
girişimcilere ve diğer kişilere yönelik tüm yasal işlemleri için 9.2 Taşıma sırasında hasara karşı sigorta, sadece müşterinin
geçerlidir. Sadece bize özel tüm ticari işlemler için geçerlidirler.
açıkça talep etmesi hâlinde onun adına ve hesabına yapılır.
Sözleşme ortaklarımızın farklı hüküm ve koşulları, yasal işlemi
daha fazla uzatmadan ve sözleşme ortaklarımızın çelişkili hüküm 10. Fiyatlar ve ödeme koşulları
ve koşullarının bilgisi dâhilinde çekincesiz olarak gerçekleştirsek 10.1 Tarafımızdan verilen fiyatlar ambalaj, navlun, posta ücreti ve
bile, bu durum bizim tarafımızdan yazılı olarak açıkça kabul edilirse
nakliye sigortası hariç, net fabrika teslimi fiyatlarıdır. Fiyatlara
geçerli olacaktır.
KDV dâhil değildir.
10.2 Ödemeler fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde, ücretsiz ve
Satın alma koşulları
herhangi bir kesinti olmaksızın, geçerli yasal satış vergisi ile
yapılmalıdır.
Siparişler, sipariş onayları
10.3 Karşı talep tanınmadıkça veya yasal olarak tesis edilmedikçe,
Sadece yazılı olarak verilen siparişler geçerlidir. Sözlü anlaşmalar
taleplerimizi müşterinin karşı talepleri ile mahsup etme yolu
yazılı onayımızı gerektirir.
hukuken kapalıdır.
Sipariş derhâl onaylanmalı ve verdiğimiz gibi kabul edilmelidir.
11. Mülkiyetin korunması
Fiyatlar, ödeme, indirim
11.1 Müşterimizle olan sözleşme ilişkisinden doğan tüm ödemelerin
Aksi kararlaştırılmadıkça siparişte belirtilen fiyatlar ve indirimler,
tarafımıza intikaline kadar mallarımızın mülkiyetini saklı tutarız.
ambalaj dâhil olmak üzere eve ücretsiz teslimatı içeren sabit 11.2 Teslimat kalemleri müşteri tarafından işlenir veya yeniden
fiyatlardır.
şekillendirilirse, bu her zaman üretici olarak bizim için yapılır,
BFC, ödemeleri 30 gün içinde % 3 indirimle, 60 gün içinde
fakat bizim için herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Mülkiyet
tamamen net olarak yapar.
hakkımızın süresi, bize ait olmayan diğer eşyalarla bağlantı,
karıştırma veya işleme yoluyla sona ererse, müşterinin tek tip
Teslim süresi, risk transferi
ürün üzerindeki mülkiyet hakkı değeriyle orantılı olarak (fatura
Siparişte belirtilen teslimat süresi bağlayıcıdır.
değeri) bize geçer. Müşteri mülkümüzü ücretsiz olarak
Tedarikçi, mallar teslim edilecek yerde bizim veya acentemiz
tutacaktır.
tarafından kabul edilene kadar maddi risk taşır.
11.3 Müşteri, temerrüde düşmediği sürece mülkiyet korumasına tabi
malları uygun ticari işlemlerde işleme ve satma hakkına
Garanti
sahiptir. Rehin veya teminat devirleri kabul edilemez.
BFC'nin inceleme yükümlülüğü miktar ve nakliye hasarı ile
Müşterinin bir yeniden satış veya başka bir yasal gerekçeyle
sınırlıdır.
edindiği, mülkiyet korumasına tabi mallarla ilgili taleplerini artık
Tedarikçilerimizin sorumluluğunun hafifletilmesi veya
kendisi şimdiden bir önlem olarak tümüyle bize devretmektedir.
sınırlandırılması etkisizdir. Yasal hükümler geçerlidir.
11.4 Müşteri, mülkiyet hakkımızı korumak için gerekli önlemleri
almak zorundadır. Üçüncü tarafların mülkiyet korumasına tabi
Ürün sorumluluğu, fikrî mülkiyet hakları
mallara erişmesi hâlinde müşteri mülkün bize ait olduğuna
Tedarikçi, bir ürün hasarından sorumlu olduğu ölçüde, üçüncü
işaret edecek ve durumu derhâl bize bildirecektir.
şahısların olası taleplerine karşı bizi tazmin etmek ve herhangi bir 11.5 Müşteri, sözleşmeyi ihlal edecek şekilde hareket ederse,
yasal işlem veya geri çağırma da dâhil olmak üzere tüm masraf ve
özellikle ödemede temerrüt durumunda, mülkiyet korumasına
giderleri taşımak zorundadır.
tabi malları geri alma hakkımız vardır. Yazılı olarak açıkça
Tedarikçi, teslimatı ile bağlantılı olarak hiçbir üçüncü şahıs
beyan edilmedikçe, malların geri alınması sözleşmeden
hakkının ihlal edilmeyeceğini garanti eder. Haklarının ihlali
çekilme anlamına gelmez. Malları geri aldıktan sonra, onları
nedeniyle üçüncü bir şahsın bizden hak talebinde bulunması
elden çıkarma yetkisine sahibiz. Satıştan elde edilen gelirler
hâlinde tedarikçi bu taleplerden ve bu kapsamda yapılan her türlü
müşterinin yükümlülüklerinden mahsup edilir - makul elden
masraftan bizi derhâl tazmin etmekle yükümlüdür.
çıkarma maliyetleri düşülmelidir.

III. Satış koşulları

12. Kusurlar nedeniyle talepler, sorumluluk
12.1 Temel bir sözleşme yükümlülüğünün ihlalinden sorumlu
değilsek sorumluluğumuz kasıt ve ağır ihmalle sınırlıdır. Bu
durumda sorumluluğumuz sözleşmeye özgü öngörülebilir
hasarla sınırlıdır.
12.2 Sorumluluğumuz, tipik olarak ürünlerimiz teslim edildiğinde
meydana gelen hasarla sınırlıdır. En fazla 2 milyon €
sorumluluk sigortası tutarıyla sınırlıdır.
12.3 Sorumluluk sınırlamaları can, uzuv ve sağlığa yönelik
yaralanmalardan kaynaklanan hasarlara uygulanmaz.

7. Teklif, sipariş ve sözleşme akdi
bağlayıcı
oldukları
açıkça
belirtilmedikçe
7.1 Tekliflerimiz,
değiştirilebilir ve bağlayıcı değildir. Teklifimize dayalı olarak verilen
siparişler, kabul beyanları ve müşterilerimizden gelen tüm
siparişler, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, sadece yazılı
onayımızla bağlayıcı hâle gelirler.
7.2 Tarafımızdan verilen sipariş onayı ile müşterinin teklifi arasında
farklılık olursa müşteri gecikmeksizin, yani en geç 3 gün içinde
sipariş onayımıza yazılı olarak itiraz etmekle yükümlüdür.
Kendisinin herhangi bir tepki vermemesi hâlinde sipariş onayında 13. Araç gereç
listelenen teslimat ve hizmetler yer alan koşullar altında kabul
Müşteri üretim maliyetlerine katkıda bulunsa bile araç gereç
edilmiş sayılacaktır.
her zaman bizim mülkiyetimizde kalır.

8. Teslimat ve hizmet süresi
IV. Son hükümler
8.1 Hizmet süreleri ve zamanları, bağlayıcılıkları sadece tarafımızca
Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları tüm yasal işlemlerimiz
açıkça taahhüt edildiği takdirde bağlayıcıdır.
için geçerlidir. 11. 04. 1980 tarihli BM satış kanununun
8.2 Tekdüze hizmet sağlanması açıkça kararlaştırılmadığı sürece
uygulanması hariç tutulmuştur.
istediğimiz zaman kısmi ve önceden teslimat yapma hakkına
ifa yeri BFC’nin resmî merkezidir. Bizimle olan hukuki
sahibiz.
ilişkilerden kaynaklanan tüm ihtilaflar için münhasır yerel ve
9. Risk transferi ve nakliye
olgusal yargı yeri BFC'nin resmî merkezidir.
9.1 Ürünler nakliyeyi gerçekleştiren kişiye teslim edildiği anda risk
müşteriye geçer
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