GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ
1.

Grass TR Mobilya Aksesuarları Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra Grass
TR olarak anılacaktır) Genel Şatış Şartnamesi tüm siparişler ve hizmetler için
uygulanacak olup, bu hükümler haricinde açıkça yazılı olarak başka bir şey
kararlaştırılmadıkça, genel şatış şartnamesi taraflar arasında geçerli olacaktır.
Genel satış şartnamesine aykırı düzenlemeler, aksine yazılı olarak anlaşma
yapılmadıkça tarafları bağlayıcı değildir.

2.

Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar GrassTR’nin depo teslim fiyatlarıdır. Eğer
sözleşmenin akdedilmesi ile teslimat tarihi arasında fiyat artışı oluşursa
(ithalat ve gümrük masrafları, vergi, harç vs giderler ) ALICI bu artıştan
sorumlu olacaktır. Yasanın gereği olan bu giderler/artışlar yazılı bildirimimizi
müteakiben 3 (üç) iş günü içinde GrassTR‘ye ödenecektir.

3.

Aksine yazılı bir anlaşma olmadıkça ürün teslimatlarında hasar/risk ve
masraflar Alıcı‘ya aittir. Kısmi teslimatlar geçerlidir.

4.

Aksine yazılı bir anlaşma olmadıkça, fatura bedeli faturanın tesliminde
derhal ödenecektir.
Ödeme günü üzerinde anlaşılmış ise, muacceliyet fatura gününe göre
hesaplanır. Ödeme fiili olarak fatura edilmiş olan para biriminde, masrafsız
ve indirim olmaksızın gerçekleşmelidir. Muacceliyet tarihinin geçirilmesi
durumunda GrassTR, Merkez Bankasının açıklamış olduğu yıllık Reeskont
faiz oranına ayrıca ilave olarak yıllık % 5 oranında gecikme faizi ekler. Alıcı,
GrassTR’nin yapması gereken tüm ihtar ve alacağı tahsil amacına ilişkin
yasal haklarını kullanırken yapacağı her türlü masraf ve avukatlık ücretinden
sorumlu olacak olup, karşılamayı üstlenir. Borçtan kurulmayı sağlayacak
ödemeler sadece Grass TR’ye yapılabilir. İfa yardımcıları ve ticari vekiller
sadece yazılı vekaletname ile tahsile ilişkin verilecek yetki ile tahsile yetkili
kılınabilir. Eğer Alıcının varlık durumu kötüleşirse ( örneğin, çek veya senedin
ödenmemesi, Alıcının ödemeleri durduracağını açıklaması, veya icra takipleri,
vs.gerçekleşmesi) veya ödeme hedefinin tutulmaması durumunda, GrassTR,
tüm alacaklarını, özellikle daha sonraki bir zamanda muaccel olacak çekleri
veya senetleri, hemen muaccel kılmaya, satım sözleşmesinden dönmeye
ve bundan sonraki teslimatlarla bağlı olmamaya, yetkilidir. Sipariş veren
ne ödemeleri geri bırakabilir ne de hangi tür olursa olsun karşılık alacağını
mahsup veya takas edebilir. Birden fazla sipariş toplam siparişi meydana
getirir ve böylece toplam alacak ortaya çıkar. Buna ilişkin ödemeler hesaba
mahsuben ödeme olarak genel siparişe uygulanır.

5.

6.

Teslim zamanı/Teslim tarihi
Grass TR belirtilmiş olan teslim zamanında ve/veya teslim tarihinde teslimat
gerçekleştirmeye gayret eder. Teslimat için eğer takvim haftası belirtilmiş
ise haftanın son iş günü geçerlidir. Teslim zamanından veya teslim tarihinden
1 haftaya kadar geciken teslimatlar onaylanmış sayılır. Grass TR’de veya
onun tedarikçilerinde, işletmede yaşanan aksaklıklar veya mücbir sebepler,
grev, hammadde teminatının gecikmesi veya kesilmesi, hammadde ayıpları
ve buna benzer olaylar durumunda, veya tedarikçilerinde ortaya çıkması
halinde, bunlar Grass TR’yi teslimat yükümlülüğünden kurtarır. Belirtilen
teslimat zamanı veya teslimat tarihi Grass TR deposundan itibaren teslimata
ilişkin olup, nakliye sürecini kapsamamaktadır. Proforma ile genel satış
şartnamesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesine kadar olan süre içinde
oluşacak stok değişikliklerinden GrassTR sorumlu değildir.

7.

Garanti ve Tazminat
Grass TR, sağlanacak olan Grass marka ürünlerin ( nakliye, depolama ve
kullanım hataları hariç ) malzeme ve işçilik hatası içermeyeceğini fatura
tarihinden itibaren 24 ay süre ile garanti eder. Garanti süresi içinde yazılı
olarak bildirilmiş imalat hataları veya ayıplı mallar Grass TR tarafından bila
bedel tamir edilecek veya gerekirse değiştirecektir. Söz konusu garanti
taahhüdünün gerçekleşebilmesi için ürünlerin ( nakliye, depolama ve kullanım
hataları garanti dışıdır ) usulüne uygun ve gerektiği şekilde montaj edilmesi
şartına bağlıdır.

8.

Grass TR ile yapılan tüm hukuki işlemlerde Türk hukuku geçerlidir. İfa yeri
Grass TR şirket merkezidir. Taraflar arasında vuku bulacak ihtilaf halinde
İSTANBUL ANADOLU Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkileri kabul edilmiştir.

Mülkiyetin Muhafazası
Ticari ilişkiden kaynaklanan alacakların tümü ödenene kadar, Grass TR
kendisi tarafından teslim edilen ürünlerin tümünün mülkiyetini muhafaza eder.
Bu alacaklara Faiz, Giderler ve Masraflar dahildir. Eğer Satınalan, Grass TR
tarafından teslim edilen ürünleri – ürünün tekrar işlenmesinden sonra olsa
bile – Grass TR’ye ödemeden başkalarına satarsa, şimdiden gelecekteki
ürün alıcılarından teslimatlarına ilişkin satış alacaklarını temlik eder.
Alacağın temlikinin geçerliliği için zorunlu olan alenilik yazılarını (Faturanın
üzerine temlik şerhi konulması veya ilgili defterlerde açıklama yapılması,
vs.) yazdırmakla satın alan yükümlüdür. Ayrıca kendi müşterisine de ürünleri
sadece uzatılmış ve daha kapsamlı bir mülkiyetin muhafazasıyla ve ürün
satış bedellerinden kaynaklanan alacakların temliki şartları altında ürünleri
teslim etmekle kendini yükümlü kılmıştır. Grass TR adına gerçekleşen, ürünün
işlenmesi durumda, veya Grass TR tarafından teslim edilen ürünlerin başka
ürünlerle karışması durumunda, bunların mülkiyeti kaybolmaz. Daha ziyade
Grass TR ürününün kullanımı ile orantılı ürünün satış fiyatına müşterek
malik olur. İşlenmiş olan şeyin mülkiyeti satın alana, ancak satış fiyatının
tamamının ödenmesi durumunda geçer. Ödemeler ve aynı zamanda önceden
yapılan temlikler ifa amaçlı yapılır. Ürünlerin satılmasına izin verilmesi veya
ürünlerin işlenmesi ve aynı zamanda alacakların tahsili, önceden 3. kişiye
temlikten vazgeçildi anlamına gelmez, veya mülkiyete ilişkin mülkiyetin
muhafazası ve beklenen haklardan feragat anlamına gelmez. Satın alanın
ödemede temerrüde düşmesi halinde, satıcı, mahfuz malı geri almaya veya
temlik durumunda satıcının haiz olduğu istihkak hakkının kendisine devrini
talep etmeye yetkilidir. Satın alanın ödemeleri durdurması, iflas veya haciz
durumunda, müşterinin söz konusu malları başkalarına devretme veya
Grass TR ürünlerini satma, devretme, işleme hakkı veya Grass TR’den olan
alacaklarını talep hakkı sona erer. Satın alan mülkiyeti muhafaza kaydı için
gerekli olan yasal koşul ve şartları, giderleri kendisine ait olmak üzere yerine
getirmeyi üstlenir. Grass TR, teminat altına alınan malın (mülkiyeti muhafıza
kaydı altında olanlar dahil) karşılık limiti mümkün olan değerinin % 120’sine
ulaşması koşuluyla serbest bırakmayı taahhüt eder.
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