SİPARİŞ KOŞULLARI R12018/08/01
1. Aşağıdaki şartlar Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. sipariş mektubunda aksi bir hüküm
bulunmadığı sürece, tüm siparişler için geçerlidir. Belirlenen bu şartlar siparişin ana
unsuru olduğundan; sipariş mektubunda tedarikçinin imzası bulunmasa dahi, siparişin
kabulü veya yerine getirilmesi, bu şartlarda tedarikçi tarafından aynen ve kesin olarak
kabul edilmiş demektir.
2. Tedarikçinin teslimat karşılığı düzenlediği faturalarda; irsaliye numarası ve tarihi ile,
ilgili sipariş numarası mutlaka yer alacak, bu bilgiler; birden fazla malın aynı anda fatura
edilmesi halinde, faturadaki sıraya uygun olarak alt alta yazılacaktır.
3. Tedarikçinin, irsaliye tarihinden itibaren, V. U. Kanunu’na göre; on gün içinde fatura
kesme zorunluluğu vardır (mümkün olduğu kadar, irsaliye ile birlikte fatura
gönderilecektir).
4. Tedarikçi tarafından sevk edilen mallar Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. fabrika sahası
içinde ve araç üzerinde teslim alınacaktır. Tedarikçi teslim edilen malları; yükleme,
nakliye, boşaltma ve bekleme sırasında; hasar görmeyecek şekilde, uygun ambalajlar
içinde göndermekten sorumludur. Özel bir anlaşma ile, nakliye giderlerinin Maxion İnci
Jant San.Tic.A.Ş.. tarafından karşılanması durumunda dahi, mallar daima Maxion İnci
Jant San.Tic.A.Ş...ambarında siparişe uygun ise teslim alınacak ve Maxion İnci Jant
San.Tic.A.Ş.. ambarına gelişlerindeki miktar ve ağırlıklar, tesellümde esas alınacaktır.
Mallar ile ilgili bütün rizikolar anca Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. yetkilileri tarafından
fabrika ambarında teslim alındıktan sonra Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş...’ye ait olacaktır.
5. Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş..,teslimat programında belirtilen miktarı aşan veya
siparişe uygun olmayan sevkıyatlar için; malı araç üzerinden indirmeden, iade etmekte
veya emanate almakta serbesttir.
6. Sevkıyat performansı, Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. tarafından izlenmektedir.
Sevkıyatların %100 zamanında yapılması için, tedarikçi ile uyum içinde olacaktır.
7. Sevkıyatın, yürürlükteki Teslimat Programı’na göre, eksik ve/veya geç yapılması
durumunda Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş..; tedarikçiye malın zamanında teslim
edilmeyen miktarı bedelinin, gecikilen her takvim günü için %0,3 oranında gecikme
cezası uygulayacak ve sevkıyatın geç yapılmış olmasından dolayı uğradığı zararı tazmin
hakkına sahip olacaktır.
8. Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. tarafından sipariş edilen tüm mallar, tedarikçi
tarafından üretilip, kendi bünyesinde Kalite Kontrolü yapıldıktan sonra, Maxion İnci Jant
San.Tic.A.Ş..’nin Giriş Kalite Kontrol Raporu teslim edilecektir.
9. Seri üretim öncesi verilen numuneler için Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. herhangi bir
ödeme yapmayacaktır. Ancak numune Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş...tarafından
onaylanıp,tedarikçiye kesin sipariş verilmiş olması durumunda; onaylanan miktarın
bedeli fatura edilebilir ve ödeme yapılabilir.
10. Malın tedarikçi tarafından Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. ambarına tesliminden
sonra, ödeme süresi 8. madde gereğince, Giriş Kalite Kontrol işlemlerinin
tamamlanmasından sonra hesaplanacaktır.
11. Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş.. sipariş mektubunda aksi bir hüküm bulunmadığı
sürece, bir önceki ay vadesi dolan ödemeleri takip eden ayın ilk ödeme gününde
yapacaktır.
12. Tedarikçi, Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş....’nin verdiği teknik resimleri, şartnameleri
ve diğer dokümanları, titizlikle saklayacaktır.

13. Tedarikçi, kendi veya üçüncü kişilerin menfaati için Maxion İnci Jant
San.Tic.A.Ş...’den aldığı siparişleri belirterek, reklam yapma hakkına sahip değildir.
Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş...’nin bu konuda yetki vermesi halinde dahi, tedarikçi
Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş... tarafından bildirilen reklam ve referans olma şekline ve
şartına uymak zorundadır.
14. Bu sipariş, Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş...’nin yazılı muvafakatı olmadıkça
devredilemez. Siparişten doğan alacağın temliki veya vekaletle tahsili için, Maxion İnci
Jant San.Tic.A.Ş....’nin yazılı onayı şarttır.
15. Tedarikçi , Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş... tarafından satın alınan malın taşınması,
kurulumu ve geride kalan malzeme ve teçhizatların üretimi ve üretiminden doğan
atıkların yönetimi, taşınması esnasında ISO 14001 ÇYS kurallarına ve çevre kanun ve
yönetmeliklerine koşulsuz uyacaktır
16. Jant üretiminde kullanmak üzere tedarikçiden alınmakta olan malzemeler
ELV(Ömrünü tamamlamış araçlar) 2000/53/EC direktifine uyumlu olunmalıdır.İlgili
yasaklı malzemelerin kullanım kısıtlarına uyulmalıdır.
17. Yüklenicinin çalışanlarının veya taşaronların işletmede çalışırken veya teslim edilen
mal veya hizmetin, mali mesuliyeti, işletmeye vereceği hasar sorumluluğu , doğabilecek
hertürlü hasar , üretim duruşu , ve burada tanımlanmayan hallerden yüklenici 1.
derecede mesuldur. Işletmeye verilebilecek olası zararlar yükleniciye fatura edilecektir
18. Bu sipariş ile ilgili her türlü anlaşmazlık hallerinde, Manisa Ticari Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkili olacaktır.
19. İşbu siparişten doğabilecek damga vergisi satıcıya aittir.
20. Satıcı sipariş konusu malı taşıma aracına yüklenmesi ve yerleştirilmesiyle alakalı her
türlü güvenlik önlemini alacak ve güvenli bir taşıma için dikkatli olacaktır. Satıcı aynı
zamanda aracın, güvenli bir taşıma için uygun olup olmadığını ve yükleme zamanını
kontrol edecektir. Ayrıca yükleme hatalarıyla ilgili her türlü sorumluluk Satıcıda olacaktır.
21. Tedarikçi Maxion İnci Jant San ve Tic. A.Ş. yetkililerine sipariş konusu malın üretim
ve taşıma ile birlikte diğer tüm aşamalarının yerinde incelenmesi konusunda izin verecek
ve yardımcı olacaktır.
22. Sipariş konusu olan mal kurulum gerektiriyorsa , kurulum sonrası 1 hafta boyunca
zorlu test koşullarına tabi tutulacaktır. (24 saat/3 vardiya). Testin tamamlanmasının
ardından Tedarikçi ve Maxion İnci Jant San ve Tic. A.Ş. ortaklaşa Kabul belgesi
imzalayacaklardır.
23. Satıcı, sipariş çalışması hakkında, Alıcıdan herhangi bir ödeme beklemeksizin,
sadece hatalı üretim, tasarım, malzeme veya işçilik kusurları, kapasitede düşüş ve
belirtilen nitelikleri kaybetme ile sınırlı olmaksızın her türlü hata, hasar ve kırılmaya karşı,
Kesin Kabul Belgesi'nin imzalanmasından itibaren 2 yıl garanti verecektir.
24. Sipariş muhtemel bir bozulması durumunda Alıcı, bu rahatsızlık ile ilgili yazılı bir
bildirim gönderecektir.
25. Bu bildirimin alınmasını takiben Satıcı, sipariş ile ilgili gerekli müdahaleleri 48 saat
içinde yapacaktır. Kusur veya kırılma, önemli bir çalışmayı gerektiriyorsa
durdurulacaktır.
26. Yukarıdaki maddede belirtilen şekilde bir arızanın meydana gelmesi durumunda,
Satıcının servisi, Revizyon durumunu analiz etmek ve tamir süresini minimum düzeye
indirmek için(48 saat içinde) müdahale edecektir. Satıcının garantisi kapsamındaki
kusurlar, ilk müdahalenin sonrasındaki maksimum ( yurt içinde stoğu bulunana
malzemeler için ) 10 gün içinde, Yurt Dışıalım gerekmesi halinde malzemenin teslim

durumuna göre minimum 6 hafta teslim süresi beklenecektir telafi edilecektir. Bununla
ilgili tüm maliyet Satıcının hesabına doğacaktır.
27. Aynı kusurun bir yılda 3 defa tekrar etmesi halinde Alıcının, Sipariş i geri verme ya
da yenisiyle değiştirilmesini isteme hakları olacaktır. Kusur veya kırılma, önemli bir
çalışmayı gerektiriyorsa durdurulacaktır.
28. Revizyon gerekli bileşenleri ve yedek parçaları, yukarıdaki teslim koşullarına ve
Uluslararası Ticari Teslim Şekillerine uygun olarak değiştirilecektir. sipariş bileşenleri ve
yedek parçalarını değiştirmek için meydana gelen herhangi bir masraf(nakliye
masrafları, gümrük vergileri ve diğer masraflar dahil) Satıcı tarafından karşılanacaktır.
29. Garanti süresi, bildirim zamanı ve onarım zamanı arasında geçen süre kadar
otomatik olarak uzatılır. Kusur veya kırılma, önemli bir çalışmayı gerektiriyorsa
durdurulacaktır.
30. Satıcı, garanti yükümlülüklerinin güvencesi olarak, Alıcı lehine, birinci sınıf bir Avrupa
bankasından alınmış olan XXXX,00 Euro değerinde kesin teminat mektubunu Alıcıya
verecektir. Garanti yükümlülüklerinin belirtilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde,
teminat mektubu Alıcı tarafından herhangi yazılı bir bildirim yapılmaksızın paraya
çevrilecek ve bu miktar kazanç olarak Alıcının ticari defterine işlenecektir.
31. Alıcının kasti veya ihmali bir hareketinden dolayı meydana gelen bir zararda
Satıcının kusuru, Alıcının kusuru oranında azaltılır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Alıcı,
Satıcının genel mali sorumluluk sigortası kapsamında karşıladığı ölçüde, tedarikçiden
ekonomik zararlarını tazmin edebilir.
32. Satıcı, genel mali sorumluluk sigortası kapsamında, sigorta belgesinde gösterilen
garanti süresi sonuna kadar, sözleşmenin ifa tarihinden itibaren, her yıl ve vaka başına
belirlenen limitler dahilinde zararlardan sorumlu olur. Yukarıda belirtilen sınırlar,
tedarikçinin mülkiyet, yaralanma veya ölümden kaynaklanan sorumluluğu dolayısıyla
eksilmez.
33. Gizli ve sonradan meydana çıkacak uygunsuz mal teslimlerinde satıcı alıcının tüm
hasarını ve kayıplarını tazmin eder
34. Tedarikçi sipariş konusu mal ile ilgili her türlü gizli bilginin (fiyat, ar-ge, ticari sırlar
stratejiler, planlar, yazılımlar ve diğer ticari bilgiler) korunmasına riayet edecek, ISO
27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi şartlarına uyacaktır.
35. Satıcı, üçüncü bir tarafça Alıcıdan, cismani zarar, ölümle sonuçlanan zarar
nedeniyle, tedarikçinin kasti veya ihmali bir hareketinden kaynaklanan ya da işçilerle ilgili
Satıcının kasti veya ihmali hareketi nedeniyle hukuken sorumlu olduğu durumlarda,
Performans ve Kabul Kriterleri, garantiler ve koşullar, özellikle kar kaybı, üretim ve
ekonomik kayıplarla sınırlı olmaksızın, sözleşme çerçevesinde ve hukuki mevzuattan
kaynaklanan zararları tazmin edecektir. Satıcı teslim edeceği malın tüm üretici mali
mesuliyetinden sorumludur
36. Tedarikçi , Türkiye’deki yedek parça ve sarf malzemelerini sağlayacaktır.
37. Tedarikçi, Maxion Wheels Mesleki Ahlak Kuralları’nı Kabul eder.
38. Tedarikçi , malzemenin üretiminden önce var ise , üretiminde olabilecek her türlü
proses değişikliği ve üretim yeri değişikliği ve hat değişimi öncesinde Maxion İnci Jant
San. A.Ş’ den onay almakla yükümlüdür.
39. Tedarikçi , Maxion İnci Jant San.Tic.A.Ş. tarafından satın alınan mal ve hizmet
karşılığında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurallarına ve 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yönetmeliklerine koşulsuz uyacaktır.

