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Madde 1. Uygulama kapsamı
(1)

Aşağıda belirtilen koşullar, ALPLA tarafından tüm
tedarikçiler ve hizmetlere (ör. kurulum, tasarım)
uygulanacaktır. Söz konusu koşullar, tüm projeler
için geçerli olacaktır.

(2)

ALPLA tarafından hazırlanan Genel Satış Şart ve
Koşulları tüm müşterilerle paylaşılıp onay alınmalıdır.Takip eden sürçte , müşterilerden bu kurallara uyması talep edilecektir.

(3)

Ayrıca, bu durumda ALPLA’nın
teslimatı
gerçekleşmiş sayılır ve ALPLA malları masrafları
müşteri tarafından karşılanacak şekilde depolamaya yetkilidir. Ortaya çıkan depolama masrafları,
derhal ALPLA’ya geri ödenecektir.
(3)

ALPLA, bütünlük koşullarına tabi olarak kısmi teslimatlara yetkilidir.

(4)

ALPLA’nın kontrolü dışındaki beklenmeyen koşullar
nedeniyle (mücbir sebepler, tedarikçinin teslimatı
geciktirmesi, kendi kusuru olmadan çalışma
aksaklıkları veya kesintileri, taşımada gecikmeler,
kendi kusuru olmayan ham madde veya enerji eksikliği, vs.) kabul edilen tarihte teslimat yapamaması
halinde, müşterinin verilen tarihte teslimatı kabul
edebilecek durumda olması şartıyla ALPLA
mümkün olan en yakın tarihte teslimat yapmaya
yetkili olacaktır. Aksi takdirde, ALPLA sözleşmeden
çekilmeye yetkili olacaktır. Diğer gecikmiş teslimat
durumlarında, ALPLA sadece kendi büyük bir ihmali
veya kastı olan durumlarda sorumlu olacaktır.

Söz konusu koşullarda yapılacak değişiklikler, yazılı
olmalıdır. Bir siparişin iletilmesi veya teslimatın kabul edilmesi, söz konusu koşulların her şekilde kabul edilmesi anlamına gelecektir.

Madde 2. Fiyat teklifi, kabul ve sipariş onayı
(1)

ALPLA’nın fiyat teklifleri, geçerliliği teklifte belirtilecek olan bir süre sınırlamasına tabidir.

(2)

ALPLA, sipariş onayı yoluyla yazılı olarak siparişi
kabul eder. ALPLA’nın sipariş onayı bir siparişin
koşullarından sapma gösterirse, müşteri sipariş
onayından hemen sonra yazılı olarak itiraz etmediği
sürece, yasal yaptırımı ALPLA’nın koşulları altında
yerine getirilecektir.

Madde 3. Fiyat
(1)

Fiyatlar, ALPLA’nın ürünü tedarik eden fabrikasının
bulunduğu ülkenin para biriminden net fabrikada
teslim fiyatı olarak teklif edilir.Ancak bu durum
müşteriden gelecek talebe ve anlaşma koşullarına
göre yabancı para birimi ya da müşteri fabrika teslimi şeklinde de uygulanabilir. Aksi kabul edilmediği
sürece,
teslimat
gününde
geçerli
fiyatlar
uygulanacaktır.

(2)

Fiyatlar kabul edildiyse ve söz konusu fiyatların
dayandığı maliyetler değişiklik gösterdiyse, ALPLA
müşterileri bilgilendirmek sureti ile fiyatları maliyetlerdeki değişikliklere göre düzenlemeye yetkilidir.

(3)

(4)

Teslimat, müşterinin kontrolü dahilindeki koşullar
nedeniyle daha sonraki bir tarihte yapıldıysa,
ALPLA, sonucunda ortaya çıkan maliyetleri, buna
paralel olarak daha yüksek fiyatlar ile dengelemeye
yetkili olacaktır. Bu, ALPLA’nın diğer nedenlerden
kaynaklanan kayıp için tazminat hakkını etkilemeyecektir.
Müşteri, ALPLA yazılı olarak üstlenmediği sürece,
teslimat üzerine ödemesi gereken tüm vergileri,
gümrük vergilerini ve diğer ücretleri karşılayacaktır.

Madde 5. Garanti ve yükümlülük
(1)

ALPLA, malların kabul edilmiş şartnamelere uygun
olduğunu garanti eder. Urun spesifikasyonlarında
tüm
dünyada kabul
gören
toleranslar
uygulanacaktır.

(2)

Müşteri, teslimat sonrası ürünleri dikkatlice
inceleyecek , problemli ürün tesbiti halinde kusurlu
ürünlerden bir numune göndererek teslimden itibaren on gün içinde yazılı olarak kusurları bildirecektir;
aksi takdirde, takip eden kayıplar için talepler dahil
olmak üzere her türlü talep hariç tutulacaktır. Bir
kusurun zamanında bildirilmesi halinde ALPLA,
kendi takdir yetkisine dayanarak, kusurlu malları
iyileştirerek, değiştirerek veya geri alarak ve alış
fiyatını alacaklandırarak veya fiyatı indirerek bir
çare sağlayacaktır. Müşterinin başka bir hakkı
olmayacaktır.

(3)

Garanti süresi 6 aydır ve ürünler müşteriye teslimat
için sunulur sunulmaz başlar.

(4)

Müşteri, türü ne olursa olsun garanti veya başka bir
talebe karşılık ödemeyi yapmama ya da geciktirmeye yetkili değildir.

(5)

ALPLA, sadece kasıt veya nitelendirilmiş büyük bir
ihmal durumunda hasarlardan sorumludur. ALPLA,
sonuç olarak ortaya çıkan kayıplardan, özellikle
kayıp kar ve iade masraflarından sorumlu olmayacaktır.

(6)

İade edilen kusurlu mallar, önceden ALPLA’nın açık
onayını gerektirir. Mallar önceden onay alınmadan
iade edilirse, ALPLA iade edilen malların kabulünü
reddetmeye ve bunları masrafları müşteri tarafından karşılanacak şekilde müşteriye geri göndermeye yetkilidir.

(7)

Alıcıya gönderilen ürünler ALPLA tarafından önerilen depolama şartlarında muhafaza edilmelidir.Ürünlerin yanlış depolama şartları nedeni ile hasar
görmesinden ALPLA sorumlu tutulamaz.

Madde 4. Üretim , teslimat yeri
(1)

Üretim yeri, ALPLA’nın ilgili tedarik fabrikasıdır.

(2)

Sevkıyat ve taşıma, müşterinin hesabına ve riskinde yapılır. Teslimat
yapılır yapılmaz, riski
müşteriye geçer. Müşterinin teslimatı kabul etmemesi halinde, alıcı mütemerrid durumda olur.
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bunun üzerindeki tüm zararları tazmin edecektir.

Madde 6. Mülkiyeti elinde bulundurma
(1)

ALPLA, müşterinin üzerine düşen tüm görevler yerine getirilene kadar, özellikle satın alma fiyatı tam
olarak ödenene kadar teslim edilen sözleşme konusunun (mülkiyeti elinde bulundurmaya tabi malların)
mülkiyetini elinde bulunduracaktır.

(2)

Müşteri, mülkiyeti elde bulundurmaya tabi malları
yeniden satmaya yetkili olacaktır. Bu hak, müşteri
ödemeyi yapamaz veya ALPLA’ya tam ödeme
yapma konusunda sorunlarla karşılaşırsa sona erecektir.

(3)

Ayrılan mülk müşteri tarafından yeniden satılırsa,
yeniden satıştan elde edilen tüm alacaklar hesabını
veya diğer herhangi bir kullanımı ALPLA tarafından
temin edilen satın alma fiyatı tutarına kadar
ALPLA’ya tahsis edecektir. Müşteri, söz konusu
tahsisi defterlerine kaydetmeyi taahhüt eder.
Müşteri, tahsis edilen söz konusu alacaklar hesabını ALPLA namına kendi adına tahsil etmek için
bir başka bildiriye kadar yetkili olacaktır. Müşteri,
taksitle yeniden satması halinde ayrılan mülkün
mülkiyetini elinde bulundurmayı taahhüt eder.

(4)

Müşteri, ALPLA’ya ayrılan mülkün tahrip edilmesinden veya hasar görmesinden kaynaklanan sigorta
veya tazminat taleplerini ALPLA’ya tahsis edecektir.

(5)

Ayrılan mülkin rehin olarak verilmesi ve teminat yoluyla devredilmesi yasaktır.

(6)

ALPLA’nın ayrılan ürünlerin iyeliğini ayrılan mülkü
geri alarak kullanması halinde, ALPLA mülkiyeti
elde bulundurmaya tabi olarak ürünleri satmaya
veya söz konusu ürünleri serbest şekilde açık
artırma ile satmaya yetkili olacaktır. Mülkiyeti elde
bulundurmaya tabi ürünler, bu şekilde elde edilen
kazançlar için ancak en fazla ilk olarak kabul edilen
fiyat üzerinden elde tutulur. ALPLA’nın, tazminat
talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Madde 7. Ödeme ve yükümlülükleri yerine getirmeme
(1)

Ödeme yeri, ALPLA’nın ilgili tedarik fabrikasıdır.

(2)

Kambiyo senedi ve çekler ancak ödeme amaçlı
olarak ve yazılı anlaşma üzerine kabul edilir.

(3)

Ödemeler ürünün faturalandırıldığı tarihi takiben ,
müşterilerle belirlenmiş olan vadelere uygun tarihlerde yapılmak zorundadır.

(4)

(5)

ödenmemiş
miktar
ödenene
kadar
yükümlülüklerini yerine getirmeyi geciktirme,



teslimat veya performans son tarihinin uygun
şekilde uzatılmasını isteme,



tüm ödenmemiş miktarın ödenmesini isteme,



tüm ihtarname ve tahsilat masraflarını mahsup
etme ve zorunlu gecikme faizi, TC Merkez
Bankası tarafından belirlenmiş olan yasal faiz
oranları baz alınarak hesaplanır.



makul uzunlukta ilave bir süreye uyulmaması
halinde, sözleşmeden çekilme – buna göre
bölünebilir teslimat olması halinde ALPLA
ayrıca bir bütün olarak sözleşmeden çekilme
yetkisine sahip olacaktır. ALPLA’nın çekilmesi
halinde, müşteri ALPLA’ya fiyatın %10’una eşit
olmak üzere hemen iptal ücreti ödeyecek ve



ödeme tarihlerine bakılmaksızın tüm alacaklar
hesabını derhal istemek,



henüz yerine getirilmemiş sözleşmelerden tüm
teslimatları geri çekmek ve sadece peşin
ödeme karşılığı teslimat yapmak. Müşteri
peşin ödeme yapmayı reddederse, ALPLA
sözleşmeden çekilebilecek ve ayrıca zararlar
için tazminat isteyebilecektir.

(6)

Müşterinin kabul etmemesi durumunda ödeme
vadesi hemen gelecektir.

(7)

İlk olarak başka bir yerde tahsis edilmiş olsa bile,
ödemeler her zaman tahakkuk etmiş en eski borç
ve faiz ve masrafa dayanarak hesaplanır.

Madde 8. Araçlar (Kalıplama araçları)
(1)

Aksi kabul edilmediği sürece, ALPLA ürettiği veya
müşteri için üçüncü bir taraftan ısmarlanmış
kalıpların sahibi olarak kalacaktır. Müşteri kalıpların
sahibi haline gelirse, iyelik ancak ALPLA tarafından
projenin başında müşteriye bildirilmiş olan kalıp
fiyatının tamamının ödenmesi ile kendisine devredilecektir.

(2)

Açık bir anlaşma ile ve müşteri ödeme ve kabul
yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece, kalıplar sadece müşterinin siparişleri için kullanılacaktır.

(3)

Kalıpların fiyatlarına, bir defaya mahsus numune
işleminin ücreti dahil olup müşterin tarafından
başlatılan test ve alet aksesuarlarının maliyetleri
veya tadilat masrafları dahil değildir.

(4)

ALPLA , tasarimlari 3 yildan daha onceye gitmeyen
kaliplari degistirmekle yükümlüdür. Bunun icin gerekli olan , musteri tarafindan garanti edilmis adetlerin
yerine getirildigini ve kalip amortismani ile ilgili her
turlu odemenin musteri tarafindan yerine getirildigini
gösteren dökümanlarin doldurulmasi gerekmektedir.

(5)

ALPLA, kalıpların son teslimat sonrasında iki yıl
süre ile kalıpları saklayacaktır. ALPLA, kalıplar ortadan kaldırılmadan önce müşteriyi haberdar edecektir.

(6)

Sözleşme kalıplar yeniden ödenmeden önce sona
ererse, müşteri hala ödenmemiş itfa tutarını
ödeyecektir.

(7)

Müşterinin sahip olduğu kalıplarda meydana gelen
hasar için ALPLA ancak kasıt veya nitelendirilmiş
büyük bir ihmal olması halinde sorumlu olacaktır ve
ALPLA kazara yok olan kalıplar için sorumlu olmayacaktır. ALPLA, bu kalıpları müşterinin talebi
üzerine sigortalatacaktır. Bunun masrafları,
kalıpların bakım ve servis masrafları ile birlikte
müşteri tarafından karşılanacaktır.

(8)

Müşteri, kendisine ait olan kalıpları sözleşme sona
erdikten sonra makul bir süre içinde almazsa,
ALPLA kalıpları masrafları müşteri tarafından
karşılanacak şekilde depolamaya veya elden
çıkarmaya yetkili olacaktır. ALPLA, buna
bakılmaksızın, müşteri sözleşmeden doğan ve

Ödemenin ödeme tarihinde yapılmaması halinde,
ALPLA aşağıda yazılı yetkilere sahiptir.


Müşterinin aktifleri üzerine yasal icra gelmesi veya
ALPLA’nın müşterinin ödeyebilme durumundan
şüphelenmesi halinde, ALPLA aşağıda yazılı yetkilere sahip olacaktır:
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üzerine düşen tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar müşterinin sahip olduğu kalıpları
elde tutmaya yetkili olacaktır.

(2)

Müşteri, sözleşme konusunun teslim edilmesi üzerine alacaklar hesabını başka bir tarafa tahsis etmeye yetkili değildir.

(3)

Müşteri tarafından yapılan bir hata gerekçesiyle
sözleşmenin feshi dahil edilmeyecektir.

(4)

ALPLA, onun ürünleri, satış ortakları veya diğer
müşterileri ile ilgili müşteriye verilen veya müşterinin
bunlardan başka bilgi elde ettiği belgeler veya bilgiler, üçüncü taraflara, özellikle rakip şirketlere devredilemez veya başka bir şekilde kamuya
açıklanamaz. Bu husus, benzer olarak, müşteriye
verilen veya müşterinin bunlara dayanarak başka
bilgiler elde ettiği numuneler, çizimler, taslaklar, maliyet tahminleri veya reklam malzemeleri gibi belgeler için de geçerlidir. ALPLA tüm belgelerin tüm
haklarını elinde bulundurur.

(5)

Müşteri, temin ettiği çizimler, skeçler, modeller, vs.
üzerinde üçüncü bir tarafın hakkı olmadığını garanti
edecektir. Söz konusu hakların ihlalinden doğan
tüm taleplere karşı ALPLA’yı tazmin edecek ve onun zarar görmemesini sağlayacaktır ve bu
bakımdan ortaya çıkan tüm masrafları ALPLA’ya
tazmin edecektir. Bu tür haklar ortaya konursa,
ALPLA bir süre uzatımına gitmeden sözleşmeden
çekilmeye ve yasal durumu kontrol etmeden ve
müşteri ALPLA’ya karşı talepler öne sürmeye yetkili
olmadan derhal teslimatları askıya almaya yetkilidir.

(6)

Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya
yürütülemez hale gelmesi durumunda, bu durum
sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemeyecektir. Söz konusu geçersiz veya yürütülemez
hükümler, ekonomik amacını en yakın şekilde yansıtan geçerli ve yürütülebilir hükümler ile değiştirilmiş sayılacaktır (ayrılabilirlik maddesi).

(7)

Sözleşme aynı zamanda İngilizce olarak düzenlenmişse, sözleşmenin ve işbu şart ve koşulların yorumlanması için İngilizce metin geçerli olacaktır.

Madde 9. Yargı yeri ve uygulanacak yasa
(1)

Sözleşmesinin uygulanması sırasında ALPLA ile
müşteri arasında oluşabilecek anlaşmazlıklarda TC
İzmir mahkemeleri yetkili olacaktır.

Madde 10. Yeniden kullanılabilir ambalaj
(1)

Yeniden kullanılabilir ambalaj (palet , karton
tava/koli , metal box vs.), ALPLA’nın mülküdür ve
öyle kalacaktır. Müşteri ambalajda meydana gelecek herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu olacaktır. ALPLA kendi başına ve kendi takdir yetkisi
ile yeniden kullanılabilir ambalajın hasarlı olup
olmadığına karar verecektir.

(2)

Müşteri, boşalttıktan sonra talep olmadan yeniden
kullanılabilir ambalajı ALPLA’ya geri gönderecektir.
Müşterinin varlıkları ile ilgili haciz hali işlemleri
başlatılır veya iş ilişkisi herhangi bir nedenle sona
ererse, müşteri aynı şekilde yeniden kullanılabilir
ambalajı talep edilmeden geri gönderecektir.

(3)

Müşteri, hasar görmüş ve kayıp yeniden kullanılabilir ambalaj ve zamanında geri gönderilmemiş yeniden kullanılabilir ambalaj için her üç ayda bir geriye
dönük olarak borçlandırılacaktır. Müşterinin
varlıkları ile ilgili aciz hali işlemleri başlatılır veya iş
ilişkisi herhangi bir nedenle sona ererse, hasar
görmüş ve kayıp yeniden kullanılabilir ambalaj ve
zamanında geri gönderilmemiş yeniden kullanılabilir ambalajın maliyeti derhal ödenecektir. Hesaba
geçirilen yeniden kullanılabilir ambalaj, herhangi bir
kesinti yapılmaksızın fatura tarihinden itibaren 30
gün içinde ödenecektir.

Madde 11. Son Hükümler
(1)

Müşteri, ALPLA tarafından kendisine karşı yöneltilen ödeme talepleri ile ALPLA’ya karşı herhangi bir
talepte bulunmaya yetkili değildir.
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