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Zıehl- Abegg Vantilatör ve Motor San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Satış Koşulları

Satıcı (aşağıda tanımlanmıştır) Müşteri’nin (aşağıda tanımlanmıştır) genel koşullarının uygulanmasını işbu belge marifetiyle
kesinlikle reddetmektedir. İŞBU GENEL SATIŞ KOŞULLARI SORUMLULUK SINIRLAMALARI VEYA SORUMLULUGUN
KALDIRILMASI HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ İÇERMEKTEDİR.

1. Genel
1.1. İşbu Genel Satış Koşulları (“Koşullar”) malların ve/veya
hizmetlerin (işbu belgeye konu mallar ve hizmetler buradan itibaren münferit olarak ve topluca “Mallar” olarak
anılmıştır) ZIEHL-ABEGG Vantilatör ve Motor San. ve Tic.
Ltd. Şti. (“Satıcı”) tarafından veya adına müşteriye
(“Müşteri”) sunulması, satılması ve teslimi ile ilgili
hususları düzenlemektedir ve Satıcı ve Müşteri arasındaki
tüm benzer alım satım muamelelerine uygulanır.
1.2. İşbu Koşullar taraflar arasında Mallar ’ın satışı ve teslimi
konusunda önceden sözlü ve yazılı olarak verilmiş ve
yapılmış olabilecek tüm fiyat tekliflerini, haberleşmeleri,
sözleşmeleri ve anlaşmaları geçersiz kılarak onların yerine geçer ve Müşteri’nin verdiği herhangi bir siparişin
koşullarına nazaran öncelik taşır ve o koşulların yerine
uygulanacaktır. Satıcı’nın Müşteri’nin tayin ettiği koşullara
itiraz etmemesi hiçbir surette Müşteri’nin herhangi bir
koşulunun kabulü şeklinde yorumlanmayacaktır. Satıcının
ifaya başlaması ya da teslimatı gerçekleştirmesi,
Müşteri’nin herhangi bir koşulunun kabulü şeklinde telakki
edilmeyecek veya bu anlama gelmeyecektir. İşbu Koşullar
Müşteri’nin öne sürdüğü herhangi bir koşuldan farklı ise,
işbu Koşullar ve bir siparişin teyit edilmesi ve Malların
teslim edilmesi dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla Satıcı tarafından veya adına bilahare
yapılabilecek herhangi bir bildirim veya hareket bir karşı
teklif teşkil eder ve Müşterinin ileri sürdüğü söz konusu
koşulların kabul edildiği anlamına gelmez. Müşteri’nin,
Satıcı’nın yapacağı Mal teslimatına onay verdiğini belirten
herhangi bir bildirimi veya hareketi ve bunun yanı sıra,
Müşteri’nin Satıcı’nın yaptığı herhangi bir Mal teslimatını
kabul (tesellüm) etmesi, işbu Koşullar ’ın Müşteri tarafından
kayıtsız şartsız kabul edildiği anlamına gelir.
1.3. İşbu Koşullar sadece Satıcı ve Müşteri arasında usulüne
uygun olarak imzalanmış yazılı bir anlaşmayla
değiştirilebilir veya işbu Koşullardan sadece bu şekilde
feragat edilebilir.
1.4. Müşteri
işbu
Koşullar ’ı
esas
alarak
yapacağı
sözleşmelerde, bu husus açıkça belirtilmemiş olsa dahi,
Madde 1.1’de belirtildiği üzere, işbu Koşullar ’ın gelecekteki işlemlerine uygulanmasını kabul etmiş olmaktadır.
Satıcı işbu Koşullar ’ı düzenli aralıklarla güncelleme ve/
veya değiştirme hakkına sahip olacaktır; bu amaçla söz
konusu güncellemeyi veya değişikliği yaptığını Müşteri’ye
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bildirebilir ya da güncellenmiş veya değiştirilmiş Koşullar ’ı
Müşteri’ye gönderebilir; söz konusu bildirimin yapıldığı
veya güncellenmiş veya değiştirilmiş Koşulların Müşteriye
gönderildiği itibaren Satıcı ve Müşteri arasındaki tüm
muamelelere yeni Koşullar uygulanmaya başlanacaktır.

2. Fiyat Teklifleri, Siparişler ve Teyit
2.1. Satıcı’nın hangi biçimde olursa olsun verdiği fiyat teklifleri Satıcı’yı bağlamaz ve yalnızca sipariş vermesi için
Müşteri’ye yapılmış bir davet niteliğindedir. Satıcı’nın
verdiği tüm fiyat teklifleri geri alınabilir ve önceden haber
vermeksizin değiştirilebilir. Siparişler Satıcı tarafından
yazılı olarak kabul edilene kadar (“Satıcının Teyidi”)
bağlayıcılık taşımaz. Satıcı bir siparişi neden göstermeksizin reddetme hakkına sahip olacaktır.
2.2. Satıcı’nın çalışanlarının, yöneticilerinin, temsilcilerinin
ve/veya acentelerinin verdiği beyanlar ve yaptığı
anlaşmalar, Satıcının usulünce yetkili kılınmış temsilcisi
(temsilcileri) tarafından yazılı olarak teyit edilmiş veya
yapılmış olmadıkça, Satıcı’yı bağlamaz.

3. Fiyat ve Ödeme
3.1. Ayrı bir anlaşma yapılmış olmadıkça, Satıcı’nın uyguladığı
fiyatlar, paketleme hariç yükleme dahil olmak üzere ticari
işletmede teslim (ex works) bazındaki fiyatlardır. Bu fiyatlara o anda uygulanan kanuni oranda KDV eklenecektir.
3.2. Satıcı, maliyet fiyatını belirleyen kalemlerde artış
yapılmış ise, teslim edilmeyi bekleyen Mallar ’ın fiyatlarını
arttırma hakkını saklı tutar. Bu kalemler Satıcı’nın üçüncü
şahıslardan aldığı ürünleri, ücretleri, maaşları, sosyal
güvenlik primlerini, harçları, nakliye masraflarını ve sigorta primlerini kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir.
Satıcı bu artışları Müşteri’ye bildirecektir.
3.3. Satıcının Teyidi’nde aksi açıkça belirtilmedikçe, ödeme,
Satıcı’nın Mallara ilişkin faturasının düzenlendiği tarihten
itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Satıcı’nın eline net
tutarıyla geçecek şekilde, faturada belirtilen banka
hesabına havaleyle yapılacaktır. Tüm ödemeler herhangi
bir vergiye bağlı kesinti yapılmaksızın veya mahsuptan ari
olarak gerçekleştirilecektir.
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3.4. Satıcı –sahip olduğu diğer tüm haklar saklı kalmak
kaydıyla- vadesi geçmiş herhangi bir ödeme için, ilgili
kanunların imkan verdiği yasal faiz oranının %100’ünü
(yüzde yüz) aşmamak şartıyla, yıllık %12 (yüzde on iki) ya
da ilgili kanunların imkan verdiği yıllık en yüksek oran
arasından olmak üzere ve ilgili miktarın son ödeme tarihinden tamamen ödendiği tarihe kadar geçen sürede günlük bazda hesaplanan gecikme faizi alacaktır. Müşteri,
Satıcı’nın vadesi geçmiş ödemeleri (avukat ücretleri,
bilirkişi ücretleri, mahkeme masrafları ve diğer yargılama
masrafları dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı
olmaksızın) tahsil etmek amacıyla yaptığı tüm gider ve
masrafların Müşteri’nin hesabından kesileceğini kabul ve
tasdik eder.

direcektir. Bu tür olaylardan dolayı teslimat süresinin
uzatılması ya da Satıcı’nın ifa yükümlülüğünden ibra edilmesi durumunda Satıcı Müşteri’nin doğrudan veya dolaylı
hiçbir zararından sorumlu olmayacaktır.
4.3. Satıcının Teyidinde aksi açıkça belirtilmedikçe, Satıcının
yapacağı teslimat için belirlenen bir süre veya tarih tahminidir ve kritik önem taşımayacaktır. Satıcı Malları Satıcının
Teyidinde belirtildiği üzere kısımlar halinde teslim etmeye
ve her kısım için ayrı fatura kesmeye yetkilidir.

5. Riskin ve Mülkiyetin İntikali
5.1. Mallara ilişkin risk teslimat ile Müşteriye geçecektir.

3.5. Fatura konusunda çıkan herhangi bir anlaşmazlık
faturanın tebliğini takip eden 8 (sekiz) gün içinde Satıcı’ya
bildirilmek zorundadır. Bu süre bittikten sonra Müşteri’nin
faturayı onaylamış olduğu varsayılacaktır.

5.2. Satıcı, kendisinin Müşteri’den ödeme beklerken teslimatını
askıya aldığı Mallar ’ın yanı sıra Müşteri’nin teslim almayı
haksız yere reddettiği veya kabul etmediği Mallar ’ı, risk ve
masraflar Müşteri’ye ait olacak şekilde, muhafaza edecek
ve depolayacaktır.

4. Teslimat ve Servis Süreleri
4.1. Satıcının Teyidinde aksi açıkça belirtilmedikçe, tüm
Mallar Satıcı’nın üretim tesisinde teslim edilecektir.
Müşteri teslimat akabinde Malları teslim alacaktır.

5.3. Satıcı faiz, ücretler, masraflar vb. tüm ikincil giderler dahil
olmak üzere Malların tam bedelini almadıkça ve alana
kadar Malların mülkiyeti Müşteri’ye intikal etmeyecektir ve
Mallar ’ın tam kanuni mülkiyeti ve intifa hakkı Satıcıda
kalacaktır.

4.2. Satıcı teslimde veya ifada aşağıdaki olaylardan dolayı
ortaya çıkan gecikmelerden sorumlu olmayacaktır:

6. Ayıplara Dayalı Talepler
a. Madde 8’de tanımlanan anlamda Mücbir Sebep teşkil
eden olaylar;
b. Süreler ve tarihler bağlayıcı bir şekilde kararlaştırılmış
olsa dahi teslimatın yapılmasını çok zorlaştıran veya
imkansız hale getiren ve özellikle aşağıdakileri kapsayan
olaylar: grev, lokavt, yabancı veya yurtiçi ambargolar,
müsadere, ayaklanma, herhangi bir kanun, kural, yönetmelik, karar veya emrin çıkarılması veya Satıcının tedarikçilerinin veya alt tedarikçilerinin işletmelerinde meydana
gelmiş olsa dahi, diğer işyeri eylemleri veya başka bir
kaza.
Bu olaylar Satıcıya teslimatı veya servisi ortaya çıkan
gecikmenin devam ettiği süre artı makul bir başlama süresi boyunca erteleme yetkisi verir. Bu olaylar teslimatın
veya servisin ekonomik öneminin veya içeriğinin büyük
ölçüde değişmesiyle sonuçlanıyor ya da Satıcı’nın ticari
faaliyeti üzerinde önemli bir etki yaratıyorsa Satıcı
sözleşmede makul ayarlamalar yapılmasını da isteyebilir.
Gecikme bir aydan uzun bir süre devam ettiği takdirde
Satıcı sözleşmenin yerine getirilmemiş kısmından ötürü,
sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetmeye yetkilidir.
Satıcı bu fesih hakkını kullanmak isterse ilgili olayın öneminin farkına vardıktan sonra fesih niyetini Müşteri’ye bil-
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6.1.  Mallar hakkındaki şikayetler yazılı olarak yapılacaktır ve
şikayet, Maldaki ayıp teslimat anında bakıldığında açıkça
görülebilen bir ayıp ise teslimi izleyen 2 (iki) gün içerisinde ve teslimat akabinde yapılan makul bir kontrolle
anlaşılabilecek bir ayıp, kusur veya eksiklik söz konusu
ise teslimat tarihini izleyen 8 (sekiz) gün içerisinde
yapılacaktır. Mallar ’ın kullanılması veya işlenmesi
Mallar ’ın kayıtsız şartsız kabul edilmesi ve Mallara ilişkin
tüm taleplerden vazgeçilmesi olarak telakki edilecektir.
6.2. Satıcı belirli bir uygulama veya belirli bir uygunluk konusunda, önceden açıkça yazılı olarak kabul etmiş olmadıkça
sorumluluk üstlenecektir. Satıcı Müşteri’nin sorumlu
olduğu ya da Mallarda en başta mevcut bir ayıptan ziyade
teknik sebeplerden kaynaklanan ayıplarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.
Satıcının Teyidi’nde belirtilen Mallar ’ın kısımlarında mevcut ayıplar Müşteri’ye bütün Mal teslimatını reddetme
hakkı vermez. Şikayetler (varsa), Müşterinin Madde 3’te
açıklandığı şekilde ödeme yapma yükümlülüğünü etkilemez. Bir ayıp bildiriminin eline ulaşması üzerine Satıcı,
Müşteriden ilave bir ücret almaksızın Malları onarma ve/
veya Müşteriden ilave bir ücret almaksızın Malları yenileriyle değiştirme hakkına sahiptir.
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7. Garanti ve Sorumluluk Sınırlaması
7.1. Satıcı’nın tedarik ettiği herhangi bir Malın ayıplı
olduğunun anlaşılması durumunda Satıcı (kendi tercihine
bağlı olarak) Malları onaracak veya yenileriyle
değiştirecektir. Tedarik edilen Mallara ilişkin garanti teslim
tarihinden 12 (on iki) ay sonra sona erecektir ve garantiden yararlanılması her halükarda aşağıdaki koşulların
yerine getirilmiş olmasına bağlı olacaktır:
a. Malların aşırı yüklenmemiş ya da herhangi bir uygunsuz
amaçla kullanılmamış olması.
b. Malların kablo bağlantısı ve montaj konusunda verilen
talimatlara uygun olarak monte edilmiş olması ve Satıcı’ya
bu hususu doğrulamak için erişim verilmiş olması.
c. Belirlenmiş doğru güç kaynağının kullanılmış olması.
		
d. Mallarda Satıcı veya onun yetkili acenteleri tarafından
yapılmış onarımlar dışında hiçbir onarımın yapılmamış olması.
e. Müşterinin, Malların depolanması, devreye alınması,
montajı, kullanılması ve bakımı konusunda Satıcının
verdiği talimatlara uyması.
f. Mallarda mevcut herhangi bir ayıbın normal aşınma ve
yıpranma, kasten zarar verme, ihmal, veya anormal depolama veya çalıştırma koşulları neticesinde meydana
gelmemiş olması.
7.2. Satıcı ya da onun bağlı şirketleri, yöneticileri, yönetim
kurulu üyeleri, çalışanları, acenteleri kar mahrumiyeti,
kullanım kaybı, üretim kaybı ya da işbu Koşulların 4.
Maddesinden ve 6. Maddesinden kaynaklanan ceza ödemeleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere
doğrudan, dolaylı veya netice kabilinden doğan zararlardan ötürü sözleşme çerçevesinde, kanunen veya haksız
fiil sorumluluğu kapsamında olsun hiçbir şekilde sorumlu
olmayacaklardır.
7.3. Kataloglar, broşürler ve fiyat listeleri başta olmak üzere
Satıcının verdiği tüm bilgiler yalnızca açıklama ve gösterme amaçlıdır veya referans değerlerdir ve belirtilen özelliklerin garanti edilen özellikler olarak kabul edilebilmesi
için bunların garanti edilen özellikler olduğunun yazılı
olarak açıkça belirtilmiş olması şarttır. Müşterinin
yöneltebileceği ilave garanti talepleri, kanunların imkan
verdiği ölçüde, kabul edilmeyecektir.

8. Mücbir Sebep
8.1. Hiçbir Taraf doğal afetler, kanunlar, kurallar, tüzükler,
yönetmelikler, yasama tedbirleri, idarece yapılan işlemler
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veya diğer idari tedbirler, herhangi bir mahkemenin emirleri veya kararları, deprem, sel, yangın, patlama, savaş,
terör eylemleri, ayaklanma, sabotaj, kaza, salgın hastalık,
grev, lokavt, iş yavaşlatma eylemi, işçi-işveren sorunları,
gerekli işgücünün veya ham maddelerin temininde güçlük,
nakliye vasıtalarının yetersizliği veya bozulması, tesislerin veya gerekli makinelerin arızalanması, acil onarım
veya bakım çalışmaları, altyapı hizmetlerinde arıza veya
bu hizmetlerin yetersizliği, tedarikçilerin veya alt-yüklenicilerin sağladığı malların teslimatında gecikme veya söz
konusu mallardaki ayıplar dahil olmak fakat bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla kendisinin mantıken kontrol
edemeyeceği herhangi bir olaydan (“Mücbir Sebep”) dolayı
diğer Tarafa karşı taşıdığı herhangi bir yükümlülüğün
ifasında meydana gelen gecikme, bu ifanın kısıtlanması,
engellenmesi veya gerçekleşmemesi hallerinden kaynaklanan veya bu hallerle bağlantılı olarak ortaya çıkan
herhangi bir zarar, kayıp, bedel veya masraf bakımından
hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır
8.2. Mücbir Sebep teşkil eden herhangi bir olayın meydana
gelmesi durumunda bundan mağdur olan Taraf olayı diğer
Tarafa yazılı olarak derhal bildirecektir, bu bildirimde
olayın sebebini ve kendisinin Satıcının Teyidi kapsamında
taşıdığı
yükümlülükleri
yerine
getirmesini
nasıl
etkileyeceğini açıklayacaktır. Herhangi bir gecikmenin
doğması durumunda, teslim etme yükümlülüğü Mücbir
Sebepten dolayı meydana gelen zaman kaybına eşit bir
süre kadar ertelenecektir. Bununla birlikte, bir Mücbir
Sebep hali kararlaştırılan teslim tarihinden sonra 2 (iki)
aydan daha uzun bir süre devam ederse veya devam
etmesi bekleniyorsa herhangi bir Taraf Satıcının Teyidinin
etkilenen kısmını diğer Tarafa karşı hiçbir sorumluluk
altına girmeksizin iptal etmeye yetkilidir.

9. Askıya Alma ve Fesih
9.1. (a) Müşteri’nin Satıcı’ya karşı taşıdığı yükümlülükleri
yerine getirmemesi durumunda, veya (b) Satıcı’nın,
Müşteri’nin kendisine karşı taşıdığı yükümlülükleri yerine
getireceği konusunda makul şüpheleri olması ve Müşterinin
planlanan teslimat tarihinden önce ve her halükarda
Satıcının söz konusu güvencenin verilmesi yönündeki
talebini izleyen 30 (gün) içerisinde bu yükümlülükleri yerine getireceğine dair yeterli güvenceyi Satıcı’ya vermemesi durumunda, ya da Müşteri’nin aciz haline düşmesi ya da
borçlarını vadeleri geldiğinde ödeyemeyecek duruma gelmesi ya da tasfiyeye gitmesi (bir yeniden yapılanma veya
birleşme amacıyla yapılan tasfiye hariç) ya da Müşteri
tarafından veya aleyhine iflas takibinin başlatılması ya da
Müşterinin varlıklarının tamamını veya önemli bir bölümünü yönetmek üzere bir yediemin veya kayyum veya idareci
atanması ya da Müşterinin bir konkordato ya da mal
varlığının terki suretiyle konkordato yapması durumunda,
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Satıcı, sahip olduğu diğer tüm haklar saklı kalmak üzere,
yazılı bildirimde bulunarak derhal aşağıdaki işlemleri
yapabilir:
a. teslim edilen ve bedelleri ödenmemiş olan herhangi bir
Malın iadesini talep etmek ve o Malı geri almak; bu amaçla Müşteri, Malların bulunduğu veya bulunabileceği
işyerlerinin tamamına veya herhangi birine girmek üzere
Satıcıya geri alınamaz bir hak ve yetki vermektedir ve
Malların geri alınmasıyla ilgili tüm masraflar Müşteri
tarafından karşılanacaktır, ve/veya
b. Müşteri teslimatları yapılmamış Mallar ’ın bedelini peşin
ödemedikçe ya da bu ödemenin yapılacağına dair yeterli
güvenceyi Satıcı’ya vermedikçe, bu Mallara ilişkin yükümlülüklerini askıya almak veya Satıcının bu Mallara ilişkin
Teyidini iptal etmek.

10. Gizlilik
Sözleşmenin tarafları kendilerine sunulan ve gizli olarak
adlandırılan ya da diğer durumlarda ticari sır veya iş sırrı
olarak kabul edilebilecek tüm bilgilerin gizliliğini sınırsız bir
süre boyunca korumakla yükümlüdür ve bu bilgileri kaydedemez, başkalarına aktaramaz veya kullanamazlar. Müşteri
Satıcı’nın yazılı onayını önceden almaksızın bu bilgileri
kullanmamayı veya başka kişilere açıklamamayı kabul
eder. Sözleşmenin tarafları kendi çalışanlarının ve acentelerinin de söz konusu ticari sırları veya iş sırlarını kendi
adlarına kullanmaktan, yaymaktan veya izinsizce kaydetmekten sınırsız bir süre boyunca kaçınmasını sağlamak
amacıyla söz konusu çalışanlar ve acentelerle yeterli akdi
düzenlemelerin yapılmasını temin edecektir. İşbu Maddede
yer alan yükümlülükler (a) sebebi işbu Maddedeki herhangi
bir yükümlülüğün Müşteri tarafından ihlali olmamak şartıyla,
açıklama anında veya daha sonra yayın yoluyla veya başka
bir yolla genel olarak halka açık durumda bulunan veya
halka açık hale gelen bilgiler; (b) Müşteri’nin Satıcı
tarafından açıklanmadan önce kendi elinde bulunduğunu
yazılı belgeyle kanıtlayabildiği bilgiler; veya (c) söz konusu
bilgiler bakımından Müşteri’ye karşı doğrudan veya dolaylı
bir gizlilik yükümlülüğü altında olmayan bir üçüncü şahıs
tarafından veya aracılığıyla kanunlara uygun olarak
Müşteri’ye sağlanan bilgiler.

11. Devir Yapılmaması
Müşteri Satıcı’nın onayını önceden almaksızın, işbu
Koşullarda yer alan hiçbir hakkını veya yükümlülüğünü
devretmeyecek, lisans konusu yapmayacak veya taşerona
vermeyecektir. Satıcı Müşteri’nin onayını almaksızın işbu
Koşullarda yer alan haklarını veya yükümlülüklerini tamamen veya kısmen devredebilir, lisans konusu yapabilir
veya taşerona verebilir.
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12. Feragat
Satıcı’nın işbu Koşullar ’ın bir hükmünü veya şartını herhangi bir anda uygulatmaması Satıcı’nın o hükmü veya
şartı uygulama veya uygulatma hakkından feragat ettiği
şeklinde yorumlanmayacaktır ve söz konusu herhangi bir
hükmün uygulatılması konusunda meydana gelen bir
gecikme, başarısızlık veya ihmal Satıcı’nın haklarını etkilemeyecektir. Satıcı’nın Müşteri’nin yükümlülüklerinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda elde ettiği
haklardan vazgeçmesi daha önceki veya müteakip başka
bir ihlalden doğan haklarından feragat ettiği/edeceği
anlamına gelmeyecektir.

13. Hükümlerin Ayrılabilirliği
İşbu Koşullar ’ın herhangi bir hükmünün geçersiz veya
uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde bu hüküm
Koşullardan çıkarılacaktır ve bu durum geri kalan hükümlerin taraflar arasındaki geçerliliğini veya uygulanabilirliğini
hiçbir bakımdan etkilemeyecektir. Geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilen hükümler, kendilerinin ilk
hallerinin hukuki ve ekonomik amacını kanunların imkan
verdiği azami ölçüde yansıtan hükümler haline getirilecek
şekilde yeniden düzenlenecektir.

14. Uygulanacak Hukuk ve Yargılama Yetkisi
14.1. İşbu Koşulların kurulması, geçerliliği, uygulanması ve
yorumlanması ve bu Koşullarla ilgili diğer sözleşmeler
Türk Hukukuna tabidir. İhtilaf çıkması durumunda
Satıcı’nın idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ilgili sözleşmelerden doğabilecek tüm ihtilaflara bakma
konusunda münhasır yetkili merci olacaktır. Bununla beraber Satıcı, Müşteriyle arasında çıkan herhangi bir ihtilafı
Müşteri’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki mahkemelere havale etme hakkını saklı tutar.

15. Vergi, Rüsum ve Harçlar
İşbu Koşullardan kaynaklanan damga vergisi ve/veya ilgili
her türden vergi, resim ve harç Müşteri tarafından ödenecektir.

16. Hakların Geçerliliğinin Sürmesi
Tarafların hakları ve yükümlülükleri tarafları ve onların
haleflerini, izin verilen devralanlarını, yönetim kurulu üyelerini, idarecilerini, çalışanlarını, acentelerini ve kanuni
temsilcilerini bağlar ve onların menfaatine hüküm ifade
eder. Tarafların bir veya daha fazla hak ve yükümlülüğünün
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hangi sebeple olursa olsun sona ermesi işbu Koşulları
etkilemeyecektir ve Koşullar ’ın, söz konusu hakların ve
yükümlülüklerin sona ermesinden sonra yürürlükte kalması
öngörülmüştür.

17. Başlıklar
Koşullarda geçen başlıklar yalnızca başvuru kolaylığı
sağlamak amacıyla konulmuştur ve Koşullar ’ın anlamını
veya yorumlanmasını etkilemeyecektir.

18. Dil
İşbu Koşulların İngilizce ve Türkçe versiyonları mevcuttur.
İhtilaf çıkması durumunda, yorumlamayla ilgili herhangi
bir sorunun çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
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