NORD DRIVESYSTEMS
Güç"Aktarma"Sistemleri"San."Ve"Tic."Ltd.Şti"
Tel:0216"593"32"37"""Fax:0216"593"33"68"""EEmail:"info@nord.com"

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.Taraflar:
Satıcı: NORD DRIVESYSTEMS Güç Aktarma Sistemleri San.ve Tic. Ltd. Şti.
(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır)
Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi 1.Sok. No:6
34958 Tuzla/İstanbul
İletişim bilgileri:
Tel :
0216 5933237
Faks :
0216 5933368
E-mail :
turkey@nord.com
Vergi Sicil numarası : 6310089599
Alıcı :"_____________________________________
(Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır)
ADRES:
İletişim bilgileri:
Tel :
Faks :
E-mail :
Vergi Sicil numarası :"
2. Konu: Teknik!özellikleri!ekte!belirtilen!___________!temini!
Sözleşmede" niteliği" belirtilmiş" bulunan" ürünün," alıcı" tarafından" sipariş" edilmesi" ve"
siparişin"onayı"üzerine"SATICI"tarafından"temini"(üretimi,"ithali"vb.)"ile"alıcıya"teslim"
edilmesidir." İşbu" sözleşmenin" konusu" ferden" muayyen" bir" ürün" (meta)" satım"
sözleşmesidir.
3. Sözleşme konusu ürün: Teknik özelliklerin tamamı, ekte bulunan liste altında
belirtilmiştir
Teknik özelliklerin tamamı, ek’te bulunan teknik özelliklerde belirlenmiştir.
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4. Bedel ve ödeme:
a) Sözleşmeye konu ürünün toplam bedeli #_______# Avrodur.
Alıcının" borcu" her" halükarda" Euro" olup" fiili" ödeme" tarihindeki" TCMB." Euro" efektif"
satış" kuru" esas" alınır." Sipariş" onayından" sonra" KDV" ve" gümrük" vergisi" ve" buna"
benzer" vergi" harçlardaki" artışlar" fiyatlara" ilave" edilir." " Alıcı," yukarıda" belirlenen"
sürede"ürün"bedelini"ödemede"temerrüde"düştüğü"takdirde,""aylık"%"5"gecikme"faizi"
ödeyecektir.
b) Ödeme: Sevk edilen malzeme; __________________________________________
5. Teslim süresi ve şekli:
a. Teslim" süresi," ______________________________________" müteakip;" ___iş" haftasıdır." Ancak"
bu" süreye" SATICI" tarafından" durum" ve" şartlara" göre" 2" hafta" ilave" edilebilir" ve"
SATICI"dilerse"bu"süreler"içinde"teslime"ilişkin"kısmi"sevkiyatlar"yapabilir.
b. Sözleşmeye" konu" ürün" yukarıda" belirtilen" süre" sonunda" alıcı" veya" çalışanlarına"
veya" alıcının" belirleyeceği" kişiye" yapılır." Alıcı," sipariş" onayını" müteakip" veya"
teslim" tarihinden" hemen" önce" malın" kime" teslim" edileceğini" satıcıya" sözlü" veya"
yazılı"olarak"bildirmekle"yükümlüdür."Teslim,"irsaliye"ve"teslim"zaptıyla"yapılır"ve"
hasar" ve" ziyan" teslimle" birlikte" alıcıya" geçer." Alıcı" ürünün" hasarsı" ve" eksiksiz"
teslimat" anında" kontrol" etmekle" yükümlüdür." Malın" teslim" yeri" satıcının"
işyeri/deposudur"veya"SATICI’nın"gümrükçüsünün"antreposudur."Nakliye"alıcıya"
aittir."Alıcı"isterse,"ücretini"sigorta"ya"da"buna"benzer"giderlerini"ödemek"kaydıyla"
SATICI" tarafından," ALICI" nam" ve" hesabına" kargo" veya" nakliye" şirketleri" ile"
gönderebilir.
6. Mücbir sebep:
"
Yangın," sel," olumsuz" hava" koşulları," grev," lokavt," ithalat" ve" ihracat" rejiminde" ve"
gümrük" mevzuatındaki" değişiklikler" ve" kısıtlamalar," öngörülemeyen" derin"
ekonomik" krizler," NORD" açısından" mücbir" sebep" sayılır." Bu" gibi" hallerde" teslim"
süresinin"uzaması"ve"imkansızlaşması"halinde"BK"nun"117.ci"maddesi"uygulanır.
7. Vazgeçme:
"
Alıcı" malı" teslim" almaktan" vazgeçtiği" takdirde" mal" bedelini" aynen" ödemekle"
yükümlüdür" ancak" NORD" dilerse" bu" ürünü" alıcının" nam" ve" hesabına" üçüncü" bir"
şahsa"satabilir"ve"varsa"aradaki"bedel"farkı"ayrıca"alıcı"tarafından"ödenecektir.

"
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8. Delil sözleşmesi:
Taraflar, uyuşmazlık halinde satıcının ticari defter ve kayıtlarının kesin delil olarak kabul
edileceğini kabul ve beyan ederler.
9. Yetkili mahkeme:
Taraflar, uyuşmazlık halinde İstanbul mahkemelerini yetkili olduğunu kabul ve beyan
ederler.
10. Teknik şartlar:
a. Alıcı" ürünü" teknik" tarifnamesinde" belirtilen" ve" satıcının" bildirdiği" teknik"
spesifikasyonlara"ve"kullanma"talimatlarına"uygun"olarak"kullanmak"zorundadır,"
aksi"takdirde"meydana"gelecek"hasar"ve"zararlardan"SATICI"sorumlu"değildir.
b. İşbu satış sözleşmesine konu ürünün üretimden kaynaklanan hatalardan dolayı Garanti
süresi, fatura tarihinden itibaren 24 ay veya montaj edilip çalışmasından sonra 18
aydır.
11.Tebligat adresleri:
Taraflar yukarıda belirtilen adresleri kanuni ikametgahları olarak kabul ederler. Adres
değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatlar 7201 sayılı
tebligat kanuna göre geçerli tebligat sayılacaktır.
İş bu 11 maddeden ibaret sözleşme .../..../....... tarihinde taraflarca okunup imzalanmıştır.
12.Diğer hususlar:
"
İş Bu anlaşma, en geç ______ tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar ___ adet
sözleşme konusu ürün sevk edilmiş ve ödemesi yapılmış olacaktır.
Bu tarihe kadar, ___ adet sözleşme konusu ürün ALICI tarafından talep edilmezse,
SATICI tek taraflı olarak anlaşma şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
SATICI

ALICI

EKLER
:
1.Tarafların imza sirkülerleri
2.Teknik özellikleri içeren bilgiler

"
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