Çevrimiçi Sipariş Edilen Ürünler için
Hüküm ve Koşullar (Rexroth Store)
Versiyon: 11.12.2020
I.

Genel Hükümler

1.

Kapsam

1.1.

İşbu Hüküm ve Koşullar, aşağıdaki tedarikçiden online olarak sipariş edilen tüm mal ve hizmetlere
(bundan böyle toplu olarak “Mallar” olarak anılacaktır) sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan
versiyonunda uygulanacaktır:
Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez : Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Caddesi Sokak No:19 TR 16159
Gebze Şube: TOSB 1.Cadde 14. Sokak No:10 41420 Çayırova-Kocaeli Türkiye
E-posta: eBusiness@boschrexroth.com.tr
Telefon: +90 (262)676 00 00(çalışma günlerinde Pazartesiden Cumaya 07:15 - 17:00 arası)
Müşteri (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) tarafından (bundan böyle “Tedarikçi” veya
“Bosch Rexroth” olarak anılacaktır)
Tedarikçi tarafından online olarak sunulan diğer hizmetlerin kaydı ve kullanımı için Tedarikçi’nin
hüküm ve koşulları (örn. internet portalına erişim) işbu Hüküm ve Koşullardan etkilenmeyecektir.
Tedarikçi’nin yukarıda belirtilen iletişim verileri kullanılarak Tedarikçi’ye herhangi bir soru sorulabilir ve
Tedarikçi’ye şikâyette bulunulabilir.

1.2.

Müşteri’nin işbu Hüküm ve Koşullar’dan sapan, bunlarla çelişen veya bunları tamamlayan standart
hüküm ve koşulları, Bosch Rexroth bunlara açıkça itiraz etmese veya Müşteri satın alma siparişinde
bunlara atıfta bulunsa bile sözleşmenin parçasını oluşturmayacaktır.

1.3.

Sunulan Mallar yalnızca tacirlere hitap etmektedir. İşbu genel Hüküm ve Koşulların amacı
doğrultusunda “tacir”, sözleşmeyi imzalarken ticaretini, işini veya mesleğini icra eden gerçek veya
tüzel kişiyi veya tüzel kişiliğe sahip ortaklığı ifade eder (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 12.
maddesi).

1.4.

Müşteri ile üzerinde mutabık kalınan münferit hükümler (örn. bayilik sözleşmesi gibi), işbu Hüküm ve
Koşullar’ın ilgili hükmü Tedarikçi lehine olmadığı sürece işbu Hüküm ve Koşulların yerine geçecektir.

2.

Sipariş süreci dahil online rezervasyon, sözleşmeyi imzalamak, sözleşme metnini saklamak

2.1.

Mallar için online rezervasyon yapma sürecinde ve rezervasyon online olarak tamamlanmadan önce,
Müşteri’ye, ortaya çıkan maliyetler, ödeme ve tedarik koşulları, herhangi bir süre, mevcut olabilecek
herhangi bir ihbar süresi ve diğer ilgili ayrıntılar hakkında bir bildirim verilir. Bunun akabinde Müşteri
sipariş düğmesine tıklayarak rezervasyonu gönderme olanağına sahip olur. Rezervasyon alındıktan
sonra Müşteri’ye, rezervasyonun alındığını onaylayan ve rezervasyon ayrıntılarını yeniden listeleyen
bir e-posta bildirimi gönderilecektir. Ancak, Müşteri ile Bosch Rexroth arasında mutabık kalınan
herhangi bir tür sözleşmede belirtilen münferit hükümler bu bilgilerle çelişirse, söz konusu bildirimde
ortaya çıkan maliyetler, ödeme, tedarik koşulları, süreler, ihbar süreleri vb. ile ilgili ayrıntılar geçerli
olmayacak ve Taraflar arasında mutabık kalınan münferit hükümler üstün ve geçerli olacaktır.

2.2.

Online teklif, Müşteri’ye Mallarla ilgili bir sipariş vermesi amacıyla bağlayıcı olmayan bir talep oluşturur.
Akdi ilişki, Müşteri ilgili teklifin kabulüne ilişkin olarak Tedarikçi’den e-posta onayı aldığında kurulur.

2.3.

İşbu Hüküm ve Koşullar’ın metni Bosch Rexroth tarafından saklanır; bununla birlikte, sözleşme
imzalandıktan sonra Müşteri tarafından artık ulaşılamaz hale gelir. Rezervasyonu onaylamadan önce
Müşteri, tarayıcıdaki yazdırma işlevini kullanarak sözleşme metninin çıktısını alabilir veya metni
elektronik olarak kaydedebilir. Sözleşme Türkçe’dir.

3.

Fiyatlar ve ödeme
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3.1.

Aşağıdaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Müşteri’nin siparişi verdiği tarihte geçerli olan fiyatlar
uygulanacaktır. . Ancak Müşteri sipariş verirken görülen fiyatlar Bosch Rexroth’un güncellenmiş liste
fiyatı değilse, Bosch Rexroth, siparişte görülen fiyat yerine Müşteri’nin siparişine güncellenmiş liste
fiyatını uygulama hakkına sahiptir. Tüm fiyatlar Euro cinsindendir ve yasal katma değer vergisi ve
diğer vergiler ve sipariş sırada geçerli olan diğer tüm maliyetler hariçtir. Sipariş verildiğinde fiyatlar
Euro olarak görülür; ancak fatura fiyatları Bosch Rexroth tarafından fatura tarihindeki Euro/TL kuru
dikkate alınarak hesaplanacağından siparişte görülen fiyat Taraflar için bağlayıcı değildir. İlaveten,
Müşteri ile Bosch Rexroth arasında imzalanan münferit sözleşmenin fiyatları ve ödemesine ilişkin
hükümler siparişe uygulanacağından, Müşteri’nin siparişi verdiği anda görülen fiyatlar, Müşteri
tarafından ödenecek olan fiyattan farklı olabilir.

3.2.

Aksi kararlaştırılmadıkça faturalar, faturanın alındığı tarihten ve son ödeme tarihinden 60 gün sonra,
Bosch Rexroth tarafından belirtilen banka hesabına nakit havale ile herhangi bir kesinti yapılmaksızın
ödenecektir. Bosch Rexroth, ön ödeme talep hakkını saklı tutar.

3.4.

Ödeme kredi kartı, PayPal veya PayPal Express ile yapılıyorsa, aşağıdakiler geçerli olacaktır: Kredi
kartı ile ödeme yapıldığında, hizmet verilmeden, yani mallar sevk edilmeden/kayıt kodu
gönderilmeden vb. fatura tutarı TL (Türk Lirası) olarak çekilir. Müşterinin kredi kartı ekstresindeki
rezervasyon metni Tedarikçi’yi ve/veya rezerve edilen hizmeti gösterecektir. Kredi kartından yapılan
ödeme Müşteri tarafından iptal edilirse, Müşteri, Hizmeti aldıktan sonra en geç 10 gün içinde bedeli
ve oluşabilecek tüm masrafları ödemeyi taahhüt eder. Bu masraflar, diğerlerinin yanı sıra, kredi
kartından yapılan ödemenin iptali veya ödeme yapılmaması nedeniyle ortaya çıkan maliyetleri içerir.

3.5.

Müşteri’nin ödemede temerrüde düşmesi durumunda, Bosch Rexroth, temerrütten kaynaklanan zararı
(örn. gecikme faizi, ilk yazılı bildirimden sonraki ihbar ücretleri, tahsilat ücretleri) talep etme ve muaccel
olan ve savunması bulunmayan iş ilişkisi kapsamındaki tüm alacakların derhal nakit olarak ödenmesini
talep etme hakkına sahiptir.

4.

Genel Satın Alma Hüküm ve Koşullarının Geçerliliği
https://www.boschrexroth.com/en/xc/home/legal adresinden ulaşılabilir olan Genel Teslimat Hüküm
ve Koşulları, işbu Hüküm ve Koşullar’da aksi belirtilmedikçe geçerli olacaktır.

5.

Kullanım hakları
Bosch Rexroth tarafından sağlanan belgeler ve diğer elektronik içerik, telif hakkıyla korunan bilgi ve
içerik içerir. Bu sayılanlar, amaçlanan sözleşmeye dayalı kullanımları dışında herhangi bir amaç için
kullanılamazlar. Müşteri bu kapsamda münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı elde
eder. Bosch Rexroth’un yazılı onayı olmadan, özellikle bilgi veya içeriğin ilave olarak çoğaltılması,
düzenlenmesi veya işlenmesi, üçüncü şahıslara ifşa edilmesi veya kamuya açık hale getirilmesi
yasaktır. Müşteri, bilgi veya içerikten telif hakkı bildirimlerini, ticari markaları, dijital filigranları veya
diğer hak muhafazalarını kaldıramaz.

7.

Telif Hakkı

7.1

Müşteri, Bosch Rexroth’un “gizli” olarak işaretlediği veya başka bir şekilde gizli olarak kabul
edilen/olacağı düşünülen bilgileri ve diğer materyalleri (bundan böyle “Gizli Bilgiler” olarak
anılacaktır) ele almayı ve bunu/bunları üçüncü şahısların kullanımına sunmamayı taahhüt eder. Gizli
Bilgileri korumak amacıyla, Müşteri’nin, benzer önem seviyesinde olan kendi Gizli Bilgilerini korumak
üzere gösterecekleri özen seviyesini (ancak hiçbir zaman makul dereceden az olmayacak şekilde)
göstermesi zorunludur.

7.2.

Yukarıdaki I.7.1. alt bölümü kapsamındaki gizlilik yükümlülüğü, aşağıdaki gibi olan Gizli Bilgiler için
geçerli değildir:
(i.) Bosch Rexroth tarafından ifşa edilmeden önce zaten Müşteri’nin yasal mülkiyetinde olan;
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(ii.) Müşteri tarafından herhangi bir görev ihlali olmaksızın kamuya açık olan veya haline gelen;
(iii.) Müşteri’nin herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmaksızın üçüncü şahıslardan yasal olarak aldığı;
(iv.) Bosch Rexroth tarafından herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmaksızın üçüncü şahıslara ifşa
edilen;
(v.) Müşterinin kendisi tarafından geliştirilen;
(vi.) yasa gereği açıklanması gereken; veya
(vii.)Müşteri tarafından Bosch Rexroth’un önceden yazılı onayı alınarak ifşa edilen.
8.

Veri kullanımı ve verilerin korunması

8.1.

Bosch Rexroth, kişisel verileri işlerken yasal veri koruma mevzuatına uyumludur. Toplanan verilerin
ayrıntıları ve bu verilerin işlenmesi, Tedarikçi’nin aşağıdaki veri koruma bildiriminde belirtilmiştir.
https://www.boschrexroth.com/tr/tr/kisisel-verilen-korunmasi/

8.2.

Bosch Rexroth, sözleşmenin amacı dışında örneğin istatistiksel, analitik ve dahili amaçlar gibi
herhangi bir amaçla, satın alma siparişiyle bağlantılı olarak Müşteri tarafından sağlanan ve oluşturulan
tüm bilgileri - kişisel veriler hariç - saklama, kullanma, aktarma ve/veya faydalanma hakkına sahiptir.
Bu hak sınırsız ve gayrikabili rücudur.

9.

Diğer muhtelif hükümler

9.1.

İşbu Hüküm ve Koşullar’ın herhangi bir hükmünün etkisiz veya uygulanamaz olması veya olacak
olması durumunda, geri kalan hükümlerin etkinliği ve uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecektir. Bu
tür bir durum söz konusu olduğunda, etkisiz veya uygulanamaz hüküm, esas etkisiz veya
uygulanamaz hükmün ekonomik amacına en yakın olan, izin verilebilir ve uygulanabilir bir düzenleme
ile değiştirilecektir. Yukarıda belirtilen hususlar aynı zamanda herhangi bir sözleşme ihmalinin
tamamlanması için de geçerli olacaktır.

9.2.

İstanbul, Türkiye mahkemeleri, işbu Hüküm ve Koşullar’dan kaynaklanan veya işbu Hüküm ve
Koşullar ile ilgili olan tüm uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda münhasır yargı yetkisine sahip
olacaktır. Bosch Rexroth, Müşteri’nin işyerinin/kuruluşunun esas yerinde yargı yetkisine sahip bir
mahkemede dava açma hakkına sahiptir.

9.3.

Taraflar arasındaki akdi ilişkiler Türk hukukuna tabidir. Uluslararası Mal Satışları Hakkında Birleşmiş
Milletler Anlaşması (“CISG”) uygulanması hariç tutulmaktadır.

9.4.

İhracat Uyumu: Taraflar, her bir tarafın, o taraf için geçerli olan ithalat ve ihracat düzenlemelerine
uymaktan kendisinin sorumlu olduğunu karşılıklı olarak kabul eder. Bosch Rexroth’un tüm Malları,
ulusal veya uluslararası ihracat kontrol yönetmeliklerinden, özellikle ambargolardan veya diğer
yaptırımlardan kaynaklanan herhangi bir engelle performansına karşı çıkılmadığına dair hükümlere
tabidir. Bosch Rexroth’un ulusal ya da uluslararası yasalara uyması fesih gerekiyorsa, Bosch Rexroth
sözleşmeyi herhangi bir bildirim olmaksızın feshetme hakkını saklı tutar. Bu tür bir fesih durumunda,
Müşteri’nin fesih nedeniyle tazminat veya diğer hakları talep etme hakkı bulunmamaktadır.
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