SİLGAN ÖNTAŞ AMBALAJ GENEL SATIŞ VE TESLİM ŞARTLARI
1.

2.

Fiyat Teklifleri: Fiyat teklifleri ve Alıcı’nın kendi
sözleşmeleri, tarafımızca yazılı olarak onaylanmadıkça
tarafımız için bağlayıcı nitelikte olmayacaktır.

3.

Siparişlerin Kabulü: Alıcı tarafından verilen siparişler,
Silgan’ın yazılı onayı ile bağlayıcı hale gelecektir.

4.

tarafından gerçekleştirilen hatalı değişiklikler ve tadilat
işlerinin sonuçları karşısında yükümlü olmayacaktır.

Kapsam: İşbu Genel Satış ve Teslim Şartları (“Şartlar”),
aksi yazılı olarak belirtilmedikçe Alıcı ile Silgan Öntaş
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Silgan” veya “biz”)
arasındaki tüm ürün satışlarına ve ticari ilişkiye uygulanır.

Doğrudan ya da dolaylı olarak ürünlerimizin kullanımı,
depolanması gibi genel proses koşullarında görülen
ihmal ve/veya hatalardan ya da mevcut kullanılan
prosesler arasında oluşabilecek uyuşmazlık ya da ihmal
ve/veya hatadan kaynaklanacak hasarlar karşısında
herhangi bir yükümlülük üstlenmemekteyiz.
Alıcı tarafından kusurlu olarak tanımlanan ve/veya
reddedilen ürünlerin ya da ayıplı ürünlerin onayımız
olmadan işlenmesi veya hurdaya atılması halinde, söz
konusu ürünler Alıcı tarafından ticari olarak onaylanmış
ve kabul edilmiş sayılacaktır.

Teslim: Teslim yeri ve süresi taraflarca beraber
kararlaştırılacaktır. Sevkiyat süresi siparişin kabulü ile
başlayacak ve sevkiyat süresinin sonunda ürünlerin
tesisimizden/depomuzdan çıkması ya da ürünlerin sevkiyat
için hazır olduğunun Alıcı’ya bildirilmesine kadar devam
edecektir. Alıcı, makul durumlarda kısmi sevkiyatı geri
çeviremez.

Dolaylı zararların tazmin edilmesi kapsam dışıdır.
Dolayısıyla, sevkiyatı yapılan ürünler ile doğrudan ilgili
olmayan dolaylı hatalar, kar kaybı, mali kayıp dahil
olmak üzere hiçbir dolaylı zarar karşısında tarafımız
yükümlü olmayacaktır. Yükümlülüklerden muafiyet,
çalışanlarımız, temsilcilerimiz ve yardımcı şahıslar için
de geçerli olacaktır.

Baskılı ve/veya isteğe özel ürünlerin ve yüklemeye hazır
siparişlerin teslimatı siparişin kabulünden itibaren en geç
altı ay içerisinde yapılacaktır.

Paletler ve aksesuarlar dâhil diğer kaplar – atık
ambalajlar hariç en geç 3 ay içerisinde depomuza iyi bir
durumda geri gönderilecektir. Söz konusu periyodun
sona ermesi halinde, maliyet bedeli tarafımızca Alıcı’nın
hesabına borç olarak yazılacaktır.

Üretim koşullarından kaynaklanan sebeplerle, sipariş
edilen ürünlerin % 5’e kadar eksik veya fazla teslim etme
hakkını saklı tutmaktayız.
Teslim tarihinde, Alıcı’nın ürünleri teslim alma
yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, Silgan bu
ürünleri, riski ve masrafları Alıcı’ya ait olmak üzere
muhafaza etme hakkına sahiptir. İlaveten, Silgan’ın
ürünlerin muhafaza edilmesi sebebiyle yapmak zorunda
kaldığı
ek
masraflar
da
Silgan
tarafından
faturalandırılacaktır ve Alıcı bu tutarları ödemekle
yükümlü olacaktır.
5.

Ücret ve Ödeme Koşulları: Taraflarca aksi yazılı olarak
kararlaştırılmadıkça, Alıcı tarafından siparişin verildiği
tarihte geçerli olan Silgan’ın fiyat listesindeki ücretler
geçerli olacaktır.
Alıcı ürün satışına ilişkin ilgili faturayı teslim almasını
müteakip fatura üzerinde belirtilen gün içerisinde fatura
tutarını faturada bildirilen banka hesabına ödeyecektir. Söz
konusu tutarın belirtilen süre içerisinde ödenmemesi
halinde, bu tutarlara ilgili fatura üzerinde belirtilen
gecikme faizi işletilecektir.

6.

7.

Mücbir Sebep: Doğal afetler, harp, seferberlik, yangın,
vb. ve hükümet tarafından alınmış kararlar gibi Silgan‘ın
kontrolü haricinde vuku bulan hallerde, Silgan Alıcı’ya
karşı yükümlülüklerini ifa etmemesi sebebiyle sorumlu
tutulmayacaktır. Bu durumda, teslim süresi Mücbir
Sebep halinin devam ettiği süre kadar uzayacaktır.

8.

Markalar: Alıcı, kendisi tarafından üretilen ürünler ile
bağlantılı olarak Silgan markalarını veya telif haklarını
Silgan’ın önceden yazılı izni olmaksızın kullanamaz.

9.

Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk: İşbu Şartlar
Türk Hukuku’na tabi olup, bunların uygulanmasından ve
yorumundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde İzmir
Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10. Damga Vergisi: İşbu Şartlar’dan veya Alıcı tarafından

verilen siparişlere ilişkin damga vergisi doğar ise, bu
tutar Alıcı tarafından karşılanacaktır.

Sorumluluk: Üretimin Alıcı tarafından temin edilen
çizimlere, spesifikasyonlara, numunelere vb. dayandığı
durumlarda, uygulamanın uygunluğundan Alıcı sorumlu
olacaktır. Alıcı, ürünlerimizin kullanılmasında, ilgili tüm
mevzuata uymakla yükümlüdür. Tarafımız, Alıcı ya da
üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen yanlış kurulum
ya da uygulama, uygunsuz ya da yanlış kullanım,
yıpranma, yanlış ya da dikkatsiz davranışlardan
kaynaklanan hasarlar ya da Alıcı ya da üçüncü şahıslar
Silgan Öntaş Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 2018

