PERFEKTÜP AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
SATIŞ KOŞULLARI
Yapılmış özel bir yazılı anlaşma olmadığı sürece sipariş, kalite,
sevkiyat ve ödeme konularında Perfektüp’ün güncel ve yürürlükte
bulunan şartları uygulanır. Perfektüp yazılı bir kontrat olmadığı
sürece bu kuralları, daha önce haber vermeksizin değiştirme
hakkını saklı tutar.

İstanbul içi teslimler Perfektüp sorumluluğundadır ve ürünler
Alıcı ambarına kadar Perfektüp tarafından teslim edilir. İstanbul
dışı teslimlerde özel bir kontrat hükmü bulunmadığı sürece
Perfektüp sorumluluğu ve garantisi ürünlerin taşımacıya teslim
edilmesine kadardır.

Sipariş taleplerinin veya mevcut siparişe ait değişiklik isteklerinin
yazılı olmaması durumunda her türlü sorumluluk Alıcıya aittir.
Perfektüp siparişin seyrini etkileyecek adet, kalite koşulları, ürün
özellikleri ve artwork gibi her tür konuda yazılı onay almadan
işlem yapmama hakkına sahiptir.

İstanbul dışı teslimlerde, özel bir stok antlaşması yok ise, Alıcı
üretilen ürünü, kendisine bildirilen termin tarihinden itibaren iki
hafta içinde teslim almaz veya aldırmaz ise, Perfektüp bu ürünleri
kendi imkanları ile Alıcıya yollamak ve nakliye ve sigorta bedelini
Alıcıya fatura etmek hakkını saklı tutar.

Perfektüp tarafından verilen terminler, ilgili bir yazılı kontrat
hükmü bulunmadığı sürece Perfektüp aleyhinde bir yaptırım
konusu olamaz. Perfektüp ürünleri ile ilgili zarar talebi
Perfektüp’ün teslim ettiği ürünlerin fabrika teslim fiyatları ile
sınırlıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Hatalı ürün tespitinde durum derhal yazılı olarak Perfektüp’e
bildirilmeli ve dolum dahil tüplerle ilgili işler durdurulmalıdır.
Hatalı ürünle ilgili seçim, imha ve/veya yeniden üretim kararı ve
işlemleri Perfektüp’le Alıcı arasında mutabakatla yürütülür.

Vadesi dolan ödenmeyen faturalara yasal gecikme faizi uygulanır.
Sevkıyat için asıl olan, normal seyir düzeni içinde hareket eden,
ekspres olmayan kara ve deniz araçlarıdır. Yüklemeler hafta içi
saat 16:00’ya kadardır.
Özel bir stok antlaşması yapılmadığı sürece ürünlere ait stok
tutulmaz ve parsiyel yükleme yapılmaz.
Özel bir kontrat hükmü bulunmadığı sürece alüminyum tüp
sevkıyat adetlerinde aşağıdaki tolerans tablosu kullanılır:
Sipariş Adedi

Alt Tolerans

Üst Tolerans

5,000-20,000

%15

%25

20,000-50,000

%10

%15

>50,000

%5

%10

Özel bir kontrat hükmü bulunmadığı sürece lamine tüp sevkıyat
adetlerinde aşağıdaki tolerans tablosu kullanılır:
Sipariş Adedi

Alt Tolerans

Üst Tolerans

25,000-50,000

%25

%35

50,000-100,000

%15

%25

>100,000

%10

%15

Perfektüp tarafından verilmiş olan fiyat teklifinde özellikle
belirtilmediği sürece veya özel bir satış anlaşması veya fiyat
listesi yok ise alüminyum tüpler için geçerli ve anılan fiyatlar bir
siparişte bir varyant başına 50,000 adet tüp; lamine tüpler için
geçerli ve anılan fiyatlar bir siparişte bir varyant başına 100,000
adet tüptür. Bu adetlerin altındaki siparişler için fiyat farkı alınır.
Alüminyum tüpler için minimum sipariş adedi 5,000; lamine
tüpler için 25,000 adettir.
Alıcı tarafından temin edilmeyen film, klişe ve kalıplar
Perfektüp’ün mülkiyetindedir. Bunlar Perfektüp envanterine
girdiklerinden bir yıl sonra güncel maliyetleri karşılığında Alıcıya
teslim edilebilir.

Tüplerin reddi durumunda anlaşma sağlanır ise tüpler Perfektüp
tarafından iade alınacak ve tekrar kullanımı mümkün olmayacak
şekilde, kırılarak veya preslenerek imha edilecektir.
Siparişle ilgili artwork dahil tüm teknik detay ve kesin adedin,
Perfektüp tarafından bildirilen üretim tarihinden üç hafta önce
kesinleştirilmesi gereklidir. Bu süreden sonra bildirilecek
değişikliklerin kabul edilip edilmemesi veya değişikliklerle
beraber yeni üretim tarihinin belirlenmesi Perfektüp
tasarrufundadır.
Ürüne ait tüm dokümanlar ve kayıtlar 5 yıl süresince Perfektüp
Tarafından saklanacaktır.
Rezervasyon siparişler ile ilgili kesinleşme tarihi, rezervasyon
tarihinden önce en az 45 gündür. Bu süre içinde kesin siparişe
dönüşmeyen rezervasyon siparişler Perfektüp üretim
planlamasına göre daha sonraki bir tarihe ertelenir. Bu koşullarda
ilk rezervasyon tarihi ile ilgili bir atıfta bulunamaz.
Perfektüp tarafından üretilen tüplerin garanti süresi, Avrupa
Tüp Üreticileri Birliği (ETMA) tarafından belirlenen depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren altı aydır. Perfektüp,
üretim tarihinden altı ay sonra gelebilecek iade taleplerini ret
hakkını saklı tutar.
Perfektüp tarafından verilen ölçü, çizim, şablon, belge ve
benzeri tüm dokümanlar kontrollü doküman olmadığı sürece
sadece rehberlik amaçlı ve bilgi mahiyetindedir. Bu ve benzeri
dokümanlar kontrollü kopya olmadıkları sürece teknik, ticari veya
yasal açıdan Perfektüp’ü bağlamaz.
Kullanıcı firmalar, tüpün kullanılacağı ürüne veya satılacağı ülkeye
özel ve gerekli olan ve Perfektüp’ün uygulaması gereken tüm
ulusal veya uluslararası yasal gereksinimleri ve yönetmelikleri
Perfektüp’e bildireceklerdir.
Bu satış koşulları, özel bir satış anlaşması yok ise, sipariş
formunun ayrılmaz bir parçasıdır ve siparişin onaylanması veya
yazılı olarak iptal edilmemiş olması, bu satış koşullarının Alıcı
tarafından onaylandığını gösterir.
Anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

