JVL ENTEGRE MOTORLARI LİMİTED ŞİRKETİ
SATIŞ VE TESLİMAT GENEL KOŞULLARI
Genel olarak aşağıda belirtilmekte olan koşullar bütün tekliflerimize, satışlarımıza,
teslimatlarımıza ve hizmetlerimize uygulanmakta olup bunlara ilaveten alıcının belirlediği
diğer koşullar uygulanacaktır. Değişiklikler sadece Taraflarca yazılı olarak kabul edilmesi
durumda geçerli olacaktır.

GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY
In general, the conditions mentioned below shall apply to all our offers, sales, deliveries
and services, also in cases where the buyer stipulates other conditions. Variations shall
only be valid if agreed by the Parties in writing.

Tekliflerimiz
Başka bir şekilde aksi açıkça belirtilmedikçe teklifler onaya tabi olacaktır.
Siparişler, ilgili siparişin nihai faturasında, şirketin teklifine ilişkin ücretler, döviz kuru
oranları, teslimat zamanları ve diğer koşullara yönelik olarak tedarik edebilir olduğu
müddetçe tarafımızı bağlayıcı olacaktır. JVL Entegre Motorları Limited Şirketi teslimat
tarihindeki döviz kuruna göre fiyat ayarlaması yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Bütün fiyatlara KDV ve diğer dolaylı vergiler dahil değildir.

Offers
Unless otherwise specifically stated, offers are subject to confirmation.
Offers shall only be binding on us if, on receipt of a final specified order, we are still able
to procure the goods at the prices, exchange rates, delivery times and other conditions on
which our offer was based. We reserve the right to adjust prices according to the exchange
rate of the date of delivery.
All prices are exclusive of VAT and other indirect taxes.

Siparişler
JVL Entegre Motorları Limited Şirketi, alıcı tarafından verilen siparişleri alıcıya bir fatura
veya onay yazısı göndererek onaylar. Herhangi bir sipariş ancak sipariş onayında ya da
faturada açıkça belirtilmiş ise ya da mutabık kalınan yazılı diğer bir şekilde belirtilmesi
durumunda iptal edilebilir. Müşteriye yönelik özel üretilen veya satın alınan ya da stokta
bulunmayan ürünler için iptal etme hakkı bulunmamaktadır. Siparişin iptal edilmesi
durumunda, tamamlanmamış siparişin ürün değerinin %15’i oranında ücretlendirme
yapılacaktır.

Orders
JVL Entegre Motorları Limited Şirketi, confirms the order from the buyer by forwarding an
order confirmation or invoice. An order may only be cancelled if this is stated specifically
on the order confirmation or invoice or is otherwise agreed in writing. No right of
cancellation will be agreed for non-stock goods or goods bought or produced especially for
the customer. A fee of 15% of the value of the uncompleted order shall be charged for any
cancellation.

Teslimat
Taraflar, teslimat koşullarının ambalaj hariç olmak üzere depoda teslim olduğunu kabul
eder. Siparişlerin sevkiyatı, alıcının kendi hesabında ve riskinde olmak üzere yapılır. Yazılı
olarak aksi tarafımızca belirtmedikçe teslimat güzergahı ve teslimat şekli tarafımızca
belirlenecektir.

Delivery
Parties accept that the terms of delivery are ex warehouse, excluding packaging. Orders
are shipped for the buyer’s own account and risk. Unless we have been otherwise instructed
in writing, we shall choose the means and route of transport at our own discretion.

Teslimat Süresi
Teslimata yönelik belirtilen her türlü süre tahminidir ve mümkün olması durumunda bu
verilen süreye ulaşılmaya çalışılacaktır. JVL JVL Entegre Motorları Limited Şirketi tarafından
herhangi bir ihmal nedeniyle gecikme olması durumunda müşteri, kar kaybını, üçüncü
tarafça uğranılan zararı ya da dolaylı oluşan her türlü diğer zararları kapsamayacak şekilde
tazminat talep etme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, hiçbir tazminat, geciken teslimata
ait ürün bedelinin %25’ini geçmeyecektir.
Bütün siparişler; grev, lokavt, savaş, ekonomik kriz, yangın, ithalat ya da ihracat yasakları,
ulaşım sorunları, ürünlerin genel azlığı ya da diğer kontrolümüzde bulunmayan sebepler
nedeniyle tedarikçilerimizden teslimatların gecikmesi ya da kusurlu olarak yapılması hali
dâhil olmak üzere yukarıda belirtilmekte olan mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

Time of delivery
Any times quoted for delivery are estimated delivery times and will be met if possible. In
case of considerable delay due to negligence on the part of JVL Entegre Motorları Limited
Şirketi the customer is entitled to compensation, which shall, however, in no circumstances
cover loss of profit, loss suffered by a third party, consequential loss or other indirect
losses. Furthermore, any compensation shall not exceed 25% of the purchase price of the
delayed delivery.
All orders are accepted subject to force majeure such as strike, lock-out, war, unrest, fire,
import or export bans, transport problems, general scarcity of goods or other circumstances
beyond our control, including delayed or defective deliveries from our suppliers due to the
above-mentioned circumstances.

Ödeme
Aksi kararlaştırılmadıkça ödeme hükümleri net nakit üzerinden yapılır. Alıcı, tarafımızca
yazılı olarak kabul edilmeyen herhangi bir karşı talep nedeniyle doğan ödemede kesinti
yapma hakkına sahip değildir. Ödemenin gecikmesi durumunda aylık %2 gecikme faizi
uygulanacaktır veya vade tarihinden itibaren bunun bir bölümü eklenecektir. Alıcının, satın
alım fiyatının ödemesine yönelik mutabık kalınan koşullara uymaması durumunda JVL
Entegre Motorları Limited Şirketi, sonraki kalan teslimatları yerine getirmekte yükümlü
olmayacaktır.

Payment
Our terms of payment are net cash, unless otherwise agreed upon. The buyer shall not be
entitled to withhold payment due to any counterclaims not accepted in writing by us.
If the time for payment is exceeded, default interest of 2% shall be added per month or
fraction thereof as from the due date. If the buyer fails to comply with the agreed terms
for the payment of the purchase price, JVL Entegre Motorları Limited Şirketi shall not be
obliged to make further remaning deliveries.

Garantiler
Tedarik edilen ürünlerimizin, veri belgelerinde belirtilen ve tedarikçilerimizin belirlediği
standartlar ve hükümler ile diğer teknik şartlar uygun olması konusunda üstün gayret
gösterilmektedir. Söz konusu bu hüküm ve şartların karşılanmaması durumunda, kendi
mutlak takdirimizce, garanti süresi içerisinde müşterimize hiçbir masraf etmemek üzere
kusurlu birimi/birimleri onaracak ya da değiştireceğimizi taahhüt ederiz. Ürünlerimiz için
garanti süresi iki (2) yıldır. Tedarikçilerimizin ürünleri için bireysel tedarikçilere uygulanan
garanti koşulları uygulanacaktır.
Olağandışı aşınma, hasar, uygun olmayan bir şekilde bakım, hatalı kurulum ya da
tarafımızca yapılmayan onarıma müteakip meydana gelen kusurlar garanti taahhüdü
dışındadır. Bununla beraber kullanılan ya da kullanılmış olduğunu kanıtlanabilen parçalar
ayıplı olarak dikkate alınmayacaktır.
Taraflar, kusurlu teslimattan kaynaklanan, üründen menfaat edinilememesi ya da ifaya
olan menfaatin azalmasından JVL Entegre Motorları Limited Şirketi’nin sorumlu
tutulmayacağını kabul etmekedir ve bu nedenle oluşacak esaslı veya dolaylı zararlar için
JVL Entegre Motorları Limited Şirketi’nin tazminat ödeme yükümlülüğümüz bulunmaz.
Gözle görülür kusurların şikâyetleri teslimatın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 8 gün
içinde tarafımıza iletilecektir. Diğer şikâyetler, ilgili kusurun tespit edilmesine müteakip
derhal yapılacaktır. Müşteri, ürünü teslim alırken incelemek ve muayene etmekle
yükümlüdür.
Ürünlerin İadesi
Ürünlerin iadesinin kabul edildiği durumlarda, ürün iadeleri ancak müşteriye iade numarası
ile JVL Entegre Motorları Limited Şirketi ile yapılmış önceki sözleşmeye istinaden iade
yapılacaktır. Müşterinin belirttiği şartlara uygun olarak üretilmiş ve satın alınmış ürünlerin
iadesi kural olarak kabul edilmeyecektir. Hasar bulunmayan diğer ürünlerin iadesi, ürünlerin
fatura değerinin %30’inin ödenmesi karşılığında kabul edilebilir. İade edilen ürünler, alıcının
kendi hesabında ve rizikosunda olmak üzere adresimize teslim edilecektir.

Guarantees
We will endeavour always to supply goods which comply with the standards and
specifications stated in our data sheets and those of our suppliers as well as other technical
specifications. If these specifications have not been met, we undertake, at our own
discretion, either to repair or exchange the defective unit(s) without charge to the customer
within the guarantee period. The guarantee period is two (2) years for our own products.
As regards our suppliers’ products, the guarantees of the individual suppliers shall apply.
The guarantee commitment shall lapse in case of abnormal wear, damage, inadequate
maintenance, incorrect installation or faults following repair work not carried out by us.
Likewise, components that have been used or which otherwise bear evidence of use shall
not be accepted as defective.
Parties accept that JVL Entegre Motorları Limited Şirketi shall not be held responsible for
defects or reduced benefit from a defective delivery and JVL Entegre Motorları Limited
Şirketi shall thus not be liable to pay compensation for consequential loss or other indirect
losses. Complaints of visible defects shall reach us not later than eight days after the date
of delivery. Other complaints shall be made immediately after the defect in question has
been ascertained. The customer shall be obliged to inspect and test the goods thoroughly
on delivery.

Return of goods
Goods shall only be returned following previous agreement with JVL Entegre Motorları
Limited Şirketi who will furnish the customer with a return number if the return is accepted.
The return of goods bought or produced to the customer’s specifications will normally not
be accepted. The return of other, undamaged goods in original packing, may be accepted
against payment of a fee of 30% of the invoice value of the goods. Returned goods shall
be delivered at our address for the buyer’s own account and risk.

Ürün Yükümlülüğü
JVL Entegre Motorları Limited Şirketi; verilen hizmet ya da üretilen ürünlerdeki kusurlardan
ya da hatalardan kaynaklanmış olan malvarlığına yönelik zarar ya da bedensel zarara
yönelik ürün sorumluluğuna ilişkin hususlarda mevcut Danimarka kanunlarına göre
yükümlü olacaktır. JVL Entegre Motorları Limited Şirketi, hiçbir koşulda diğer finansal
zararlar ya da dolaylı olmayan zararlardan ya da kar kaybından sorumlu olmayacaktır.

Product liability
JVL Entegre Motorları Limited Şirketi shall be liable according to current Danish legislation
on product liability for personal injury or damage to property which may have been caused
by faults or defects in the products or services supplied. JVL Entegre Motorları Limited
Şirketi shall in no case be liable for consequential loss, loss of profit or other fi nancial
consequential losses or indirect losses.

Özel Hükümler
Yukarıda belirtilmekte olan koşulların yetersiz kalması durumunda Danimarka Ürün Satış
Akti, Danimarka sözleşme Hukuku ve Danimarka pazarlama hukukuna başvurulacaktır.

Special provisions
In so far as the above conditions prove insufficient, reference is made to the Danish Sale
of Goods Act, Danish contract law and Danish marketing law.

Tabi Olunan Kanunlar
Satış ve teslimata ilişkin bütün sözleşmeler Danimarka kanunlarına tabi olacaktır. JVL
Entegre Motorları Limited Şirketi ve alıcı arasında uyuşmazlık olması durumunda söz konusu
uyuşmazlıklar, tarafların karşılıklı görüşmeleri sonucunda uzlaşmaya varamaması
durumunda, Kopenhag Deniz ve Ticaret Mahkemesi huzuruna çözülecektir. Deniz ve Ticaret
Mahkemesi kendisinin ilgili durum üzerinde bir yetkisinin bulunmadığını beyan etmesi
durumunda dava, Danimarka Adalet Yönetimi Akti hükümleri uyarınca Kopenhag
Metropolitan Mahkemesine ya da Danimarka Yüksek Mahkemesi Doğu Bölümü huzuruna
getirilecektir.

Governing law and venue
All agreements on sale and delivery shall be governed by Danish legislation. In case of
disputes between JVL Entegre Motorları Limited Şirketi and the buyer, such disputes shall,
if the parties fail to reach agreement through negotiation, be brought before the Maritime
and Commercial Court in Copenhagen. If the Maritime and Commercial Court declares itself
incompetent, the case shall be brought before the Metropolitan Court of Copenhagen or
the Eastern Division of the Danish High Court in accordance with the provisions of the
Danish Administration of Justice Act.
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