HCS Kablolama Sistemleri SAN. Ve TIC. A. S. Türkiye’de kurulu
olan bir Şirket (Şirket Numarası: 448566) ( "Şirket")
Satış Şartları ve Koşulları
1. Bu Şartlar ve Koşullar ( "T&C") bu belgeye ekli olan fiyat teklifi belgesi ve/veya sipariş
onayı ve/veya kabul tebligatı ve/veya proforma veya ticari faturanın ayrılmaz bir parçasını
oluşturur. (belirtilmiş olan belgelerin herhangi bir ve tamamı bu belgede "Şirket İşlem
Belgeleri" olarak adlandırılacaktır.).
2. Şirket İşlem Belgelerinde ve bu T&C’de yer alan bilgiler ve şartlar Şirket İşlem
Belgelerinde yer alan kuruluşa yöneliktir (‘’Satın Alan’’) ve Şirket tarafından yazılı olarak
açıkça başka bir şekilde belirtilmediği sürece, duruma göre, Şirket İşlem Belgelerinde
önerilen veya kabul edilen satışa (‘’Mevcut İşlem’’) ve Şirket ve Satın Alan arasında
bundan sonra yapılacak olan herhangi bir işleme (‘’İlerideki İşlemler’’) ilişkin olarak
Satıcı üzerinde bağlayıcı olacaktır.
3. Mevcut İşlem ve bütün İlerideki İşlemler fiyatlar ve ödeme şartları dahil Şirket İşlem
Belgeleri ve bu T&C’de yer alan şart ve koşullara tabidir ve Satın Alan bunları iptal etme
veya Satın Alan bunları iptal etme veya başka şekilde tadil etme, feshetme veya değiştirme
yetkisine sahip değildir.
4. Herhangi bir karışıklığı önlemek için, eğer varsa, Şirket Belgelerinde belirtilmiş olan teslim
tarihi sadece bağlayıcı olmayan tahmini tarihtir, Şirket, Şirket İşlem Belgelerinde
belirtilmiş olan ürünlerin (‘’Ürünler’’)tesliminde herhangi bir gecikme nedeni ile,
doğrudan veya dolaylı olarak, Satın Alan tarafından uğranan herhangi bir yükümlülük, zarar
veya maliyet için yükümlü olmaz.
5. Fiyatlar (US$, EURO ve/veya TL) ve ödeme şartları geçerli Şirket İşlem Belgelerinde
belirtilmiştir. Satın Alan, Ürünlerin tesliminden önce ve bunun bir koşulu olarak, Şirkete
Şirket tarafından Şirket İşlem Belgelerinde belirtilmiş olan herhangi bir akreditif veya diğer
banka teminatlarını vermelidir.
6. Şirket İşlem Belgelerinde başka bir şekilde belirtilmediği sürece, Satın Alan Şirket İşlem
Belgeleri ve bu T&C altındaki Ürünlerin satışı ve teslimine ilişkin bütün seyahat, depolama
ve konaklama giderlerini ve diğer bütün gider ve ücretleri ödemelidir. Yukarıda belirtilmiş
olanlardan sapmadan, Satın Alan Ürünlerin satışı ve tedarikine ilişkin bütün nakliye ve
sigorta ücretlerini doğrudan Ürünlerin herhangi bir nakliyecisine ödemelidir. Nakliyeci
Ürünlerin teslimi için Satın Alanın acentesi olarak hareket ediyormuş gibi kabul edilir ve
Satın Alan Ürünlere nakliye esnasındaki herhangi bir zarar veya hasar için sadece
nakliyeciye karşı talepte bulunabilir.
7. Şirket İşlem Belgelerinde belirtilmiş olan fiyatlar, hali hazırda yürürlükte olan veya ileride
yürürlüğe konulacak olan, tamamı Satın Alan tarafından ödenecek olan bütün, federal,
eyalet, belediye veya diğer hükümet, tüketim, kullanım, satış, meslek veya benzeri vergiler,
tarifeler, resimler veya diğer ücretler içermez.
8. Herhangi bir geçerli kanun altında Şirketin hak sahibi olduğu başka bir hak arama yolunu
etkilemeden, Şirket İşlem Belgeleri altında vadesi geldiğinde ödenmemiş herhangi bir tutar
aylık yüzde 2.5 veya geçerli kanun altında izin verilen maksimum tutar, hangisi düşükse,
oranında faize tabi olacaktır.
9. Satın Alan Ürünlerin ithalatı, depolaması ve kullanımı için geçerli olan bütün kanunlar,
yönetmelikler, tüzükler, yasa ve kurallara uymalıdır.
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bu belgede belirtilmiş olan bütün ödeme yükümlülüklerini ifa edene kadar Şirketin mülkü
olarak kalacaktır.
11. Şirket Ürünlerin Satın Alana teslim edildiği tarihten itibaren altı (6) aylık süre için
(‘’Garanti Süresi’’) Ürünlerin normal çalıştırma koşulları altında herhangi bir malzeme
veya işçilik kusuru olmayacağını taahhüt eder. Şirket (a) Ürünlerin çalışmasının kesintisiz
veya arızasız olacağını (b) Ürünlerin, Şirket tarafından tedarik edilmemiş olan diğer
ürünlerle entegre edildiği veya birleştirildiği zaman esas olarak Şirket Belgelerine uygun
olarak performans göstermeye devam edeceğini garanti etmez. Bu sınırlı garanti sadece asıl
Satın Alanın lehinedir ve devredilebilir değildir. Bu sınırlı garantiye ilişkin olarak veya
garanti altında herhangi bir hak veya çıkar talep etmek veya kullanmak amacı ile Satın Alan
adına başka hiç kimse hareket edemez. Garanti Süresince, Satın Alanın bu tür bir kusuru
önce Şirkete bildirmesi, Şirkete bir satın alma kanıtı vermesi ve Ürünü nakliye ücretleri
ödenmiş şekilde Şirkete iade etmesi koşulu ile eğer Şirket, kendi takdirine bağlı olarak,
ürünün garanti kapsamında olan bir kusurunun olduğunu ve bu kusurun sadece Şirketten
kaynaklandığını belirlerse,
Şirket, masrafları kendisine ait olmak üzere ve kendi
takdirinde, Ürünü tamir edecek veya değiştirecektir. Eğer, iade edilmiş olan Ürünün
incelenmesinde, Şirket Satın Alan tarafından iddia edilen kusuru tespit edemezde veya
kusurun sınırlı garanti kapsamında olmadığını belirlerse, Şirket Ürünü tamir etmek veya
değiştirmek zorunda olmayacaktır ve Satın Alanın Ürünün Satın Alana iadesi için
ambalajdan, test ve tekrar ambalajlama için Şirket tarafından yapılan olağan giderleri
karşılayacağı şekilde Ürünü Satın Alana geri gönderecektir. Satın Alan, Satın Alan
tarafından Şirkete iade edilen herhangi bir üründeki veya kusurlu olmadığı veya bu garanti
kapsamında olmadığı belirlenen ve Şirket tarafından Satın Alınana geri gönderilen
Herhangi bir Üründeki nakliye zararı veya hasarı riskini üstlenecektir. Şirketin bir kusurlu
Ürünü değiştirmesi veya tamir etmesi durumunda, tamir edilen veya değiştirilen Ürün
kusurlu Ürünün ilk Garanti Süresinin kalan süresi boyunca bu Garanti Kapsamında
olacaktır. Eğer Şirket bir Kusurlu Ürünü tamir edemez veya değiştiremez ise, Satın Alanın
tek hak arama yolu kusurlu Ürünün asıl satın alma fiyatının geri ödenmesi olacaktır.
Herhangi bir iade edilen veya değiştirilen Ürün veya Şirketin asıl satın alma fiyatını ödediği
herhangi bir Ürün Şirket mülkü olacaktır.
12. YUKARIDA 11. BÖLÜMDE BELİRTİLMİŞ OLAN SINIRLI GARANTİ ÜRÜNLER
TARAFINDAN HERHANGİ BİR GARANTİNİN İHLALİ İÇİN VEYA ÜRÜNLERDEKİ
HERHANGİ BİR KUSUR İÇİN MÜNHASIR VE TEK HAK ARAMA YOLUNU
BELİRTİR VE TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK
GARANTİLERİ DAHİL OLMAK VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE
ZAIMN, SARİH VEYA YASAL DİĞER BÜTÜN GARANTİLERİN YERİNEDİR.
YUKARIDAKİ SINIRLI GARANTİ ŞİRKET TARAFINDAN SATIN ALANA TESLİM
EDİLMİŞ OLAN HERHANGİ BİR TEST EDİLMEMİŞ, KISMEN TEST EDİLMİŞ,
BİTMEMİŞ VEYA YARIM ÜRÜNLER VEYA HERHANGİ BİR ÜRÜN
NUMUNELERİ, DEMO BİRİMLERİ VEYA PROTOTİPLER İÇİN GEÇERLİ
DEĞİLDİR. BÜTÜN BU ÜRÜNLER HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİ
OLMAKSIZIN ‘’OLDUĞU GİBİ’’ TESLİM EDİLECEKTİR
13. Ürünlerle ilgili olarak Satın Alanın tek hak arama yolu ve Şirketin münhasır yükümlülükleri
Şirket İşlem Belgeleri ve bu T&C ‘de açıkça belirtilmiş olanlarla sınırlıdır. .
14. Hiç bir durumda Şirket veya herhangi bir yöneticisi, memuru, çalışanları veya temsilcileri
(hepsi birlikte ‘’Şirket Tarafları’’), Şirket veya Şirket taraflarına bu tür hasarların olasılığı
veya ihtimali bildirilmiş olsa bile veya bu hasarlar öngörülmüş olsa bile ve bu T&C ve
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amaçlarını karşılayamasa bile, bu T&C, Şirket İşlem Belgelerinden herhangi biri ve bu
belge altında sağlanan Hizmetler veya Ürünlere ilişkin olarak herhangi bir nedenle meydana
gelen (kullanım, veri, işletme, gelir, kar veya diğer ekonomik avantaj kaybı dahil) herhangi
bir özel, cezai, indirekt, arizi veya dolaylı hasarlardan yükümlü olmayacaktır. Yukarıda
belirtilmiş olanları etkilemeden, Şirket veya Şirket tarafları hiçbir durumda herhangi bir
öngörülmemiş zarardan sorumlu olmaz.
15. ÜRÜNLER (A) YAŞAM DESTEK MAKİNELERİ VEYA DİĞER HAYAT KURTARAN
TIBBİ CİHAZLAR VEYA ÜRÜNLER; (B( HAVA TRAFİK KONTROL VEYA UÇAK
NAVİGASYON VEYA İLETİŞİM SİSTEMLERİ VEYA (C) NÜKLEER TESİSLER İÇİN
KONTROL EKİPMANI DÂHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE
ÜRÜNLERİN ARIZA
EMNİYETİNİ GEREKTİRECEK
OLAN
VE/VEYA
ÜRÜNLERDEKİ BİR ARIZA VEYA KUSURUN YARALANMA VEYA ÖLÜME
VEYA CİDDİ FİZİKSEL VEYA ÇEVRESEL ZARARA NEDEN OLACAĞI
HERHANGİ BİR UYGULAMADA (TOPLU OLARAK ‘’YASAK KULLANIMLAR’’)
KULLANILMAK İÇİN TASARLANMAMIŞ, ÜRETİLMEMİŞ VEYA KULLANIMI
AMAÇLANMAMIŞTIR VE BU UYGULAMALRDA KULLANILAMAZ VEYA
KULLANIMI İÇİN SATILAMAZ VEYA TEKRAR SATILAMAZ. ÜRÜNLERİN
BÜTÜN YASAK KULLANIMLARI KESİN OLARAK YASAKLANMIŞTIR VE
ŞİRKET TARAFINDAN SAĞLANMIŞ OLAN HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA
TAZMİNATI OTOMATİK OLARAK GEÇERSİZ KILAR VE ŞİRKETİ BU ÜRÜNLERE
İLİŞKİN OLARAK HERHANGİ BİR DESTEK SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN
KURTARIR.
16. Şirketin, Şirket İşlem Belgeleri ve bu T’C veya bu belge altında sağlanmış olan Şirket
Ürünleri veya hizmetlerine ilişkin veya altında doğan herhangi bir türdeki talepler için
toplam yükümlülüğü, bu talepler sözleşme, tazmin, garanti, haksız fiil veya başka bir şeye
dayalı olsun (i) Satın Alan tarafından buna ilişkin olarak Şirkete ödenen toplam tutarların
toplamını veya (ii) 100,000 US$ tutarını aşamaz.
17. Şekline bakılmaksızın Şirket İşlem Belgelerinin ve/veya bu T&C altında öne sürülen
herhangi bir ihlalden doğan herhangi bir dava Satın Alan tarafından geçerli Şirket İşlem
Belgelerinin tarihinden 12 ay sonra açılabilir.
18. Şirket, Şirket İşlem Belgeleri ve/veya bu T&C altındaki herhangi bir yükümlülüğünü
yerine getiremediği için, bu kusurun yangın, sel, deprem, sivil grev, ulusal veya doğal afet,
herhangi bir hükümet veya departmanı veya herhangi bir biriminin emri, ayaklanma, savaş,
sivil kargaşa veya ambargo dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket kontrolünün
ötesinden olan sebeplerden kaynaklanması halinde sorumlu olmaz. Bu madde nedeni ile
Şirketin performansının herhangi bir askıya alınışı bu askıya alma sebebinin devam ettiği
süre ile sınırlıdır.
19. Şirket ve Satın Alan herhangi bir Şirket İşlem Belgesi ve bu T&C altında veya bunlara
ilişkin olarak aralarında meydana gelen herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlığı dostane
bir şekilde çözüme kavuşturmak için en üstün çabaları göstereceklerdir. Eğer Şirket ve
Satın Alan bir anlaşmaya varamazsa, bu uyuşmazlık veya anlaşmazlık münhasır olarak
İsrail Tel Aviv Adalet Sarayına götürülmelidir.
20. Şirket İşlem Belgeleri ve bu T&C Türkiye devleti kanunları tarafından yönetilir ve bu
kanunlara göre yorumlanır.
21. Bu T&C (Şirket İşlem Belgeleri dahil) ve bunlara ilişkin bütün ekler ve belgeler ve burada
belirtilmiş olan işlemlere ilişkin olarak Şirket ve Satın Alan arasında imzalanmış olan başka
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dahil) geçerli olur.
22. Satın Alan bu T&C ve Şirket İşlem Belgelerinin herhangi biri altındaki herhangi bir veya
bütün hakları ve/veya sorumlulukları Şirketin ön yazılı muvafakati olmaksızın devir veya
transfer edemez.

