
PERFOPAN Akustik Panelleri - GENEL SATIŞ KOŞULLARI

İş  bu genel  satış  koşulları,  şirket  merkezi  Altınevler  Mah.  106.Sok.  No:  18/3 Mamak Ankara  adresinde bulunan,
Dışkapı VD , 4810554973 vergi numaralı, “Perfopan® ” marka adı altında ticari faaliyette bulunan ve bundan böyle bu
belgede Perfopan® olarak anılacak olan Perfoline® – Perfoball ®- Microustic® markalarının sahibi İsus 1932 Mobilya
İnşaat ve Turizm San.Tic.Ltd. Şti. tarafından yapılan teklifler ve satışlar için geçerli olacaktır.  

 
1. Tekliflerin geçerliliği

Farklı bir geçerlilik anlaşması açıkça kabul edilmedikçe ve teklifin veriliş tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyen teslimatları
planlamak amacıyla, her teklif yayınlandığı tarihten itibaren işin niteliğine göre teklif 2 ay geçerlilik tarihini kapsar. 2 ayı
geçen sürelerde tekliflerin tekrar tarafımızdan kontrol edilerek yenilenmesi gerekebilmektedir. 

2. Sipariş verme prosedürleri
Bir sipariş, teklif ve genel koşullar Alıcı tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olarak ofislerimizce teslim alındıktan sonra
resmileşmiş olarak kabul edilir. Normal teslimat süresi 4 ila 10 iş hafta arasındadır. Bu süreler yalnızca örnek olarak
verilmiştir  ve  projenin  teknik  şartnamelerinin  karşılıklı  imalatı  anlaşıldıktan  sonra  siparişin  kabulü  ve  süresi  ayrıca
belirtilecektir.  Sipariş  için alıcı  tarafından imzalanan ve mühürlenen teklif  ofisimize  alındığında teklif  resmileştirilmiş
kabul edilir. 

3. Devreye alınan ürünlerin doğru teknik özelliklerinin sorumluluğu

Perfopan, teklifi esas alarak,  kullanılacak ürünleri  şartnamelerinize uygun olarak yüksek  doğruluk payıyla imalata
almaktadır.  

Alıcı, talep edilen özelliklerin söz konusu işler için gerekli koşulları karşıladığını görmekten sorumludur. 

Alıcı, eğer üretime başlanılmamışsa, yazılı olarak talep edilmesi ve Perfopan’ın talep edilen değişiklikleri açıkça kabul
etmesi koşulu ile ilk siparişte değişiklik yapabilir. 

İlk siparişinizde imalata başlanıldıktan sonra yapılacak olan bir değişiklik imalatda ve teslimat tarihinde bir değişikliğe
yol açabilir, dolayısıyla bu durum Alıcı tarafından kabul edilmesi gereken ek bir teklife ve ödemeye tabi olacaktır.

Özellikle doğal ahşap kaplamalı ürünlerde montaj sırasında meydana gelebilecek bozulmalar veya diğer çıkabilecek
sorunlar nedeniyle yeni ilave bir kaplama imalatını  ve daha pahalı masrafları önleyebilmek için ahşapta doğal renk
değişimlerini en aza indirmek amacıyla, toplu  hazırlanan sipariş ile kesinlikle gerekli olan imalatdan daha fazla yedek
panel satın almanızı, , daha fazla risk almamak ve buna bağlı  zaman kaybetmemek adına sipariş vermenizi   öneririz.

4. Teslimat yeri ve taşıma

Perfopan ® her sipariş için en az yedi (7) gün önceden yapacağı bir bildirimle Alıcıya teslimat tarihini bildirecektir. Çok
büyük  siparişler  olması  durumunda  (yaklaşık  500m2'den  büyük)  teslimatların  programı  her  iki  tarafça  kabul
edilmelidir.

Teklifte  aksi  belirtilmedikçe,  fiyatlar  Ankara  Mamak fabrikamızdan taşıyıcıya  teslim şeklindedir.  Bu  nedenle  Alıcı
ürünler  teslimat  noktasından  çıktıktan  sonra  ürünlerin  nakliyesinden,  sigortasından  ve  yerinde  bakımından
sorumludur.

Alıcı, malzemenin kararlaştırılan tarihte ve koşullarda toplanması veya taşınması için öngörülen herhangi bir sorunu
en az 3 iş günü içinde iletmekten sorumludur. Materyal toplamadaki gecikmelerden kaynaklanan masraflar Alıcıya ait
olacaktır. 



5. Malzeme Kabulü ve Uygunluk

Alıcı malzemeyi teslim alacaktır ve alındığına dair kanıt olarak, uygun sevk irsaliyesi veya eşdeğer bir belge taşıyıcı
tarafından imzalanacaktır.

Alıcı,  materyal  alımını  geçerli  bir  sebep  olmaksızın  reddederse  veya  zamanında  ve  usulüne  uygun  toplamazsa,
Perfopan, materyali kabul etmeyi reddetmekten kaynaklanan zarar ve ziyan için, depolama giderleri de dahil olmak
üzere maddi tazminat alma hakkı saklı kalmak kaydıyla materyali Alıcının hesabı ve riski adına en fazla otuz (30) gün
süreyle saklayacaktır.

6. Teslim edilen malzeme uygunluğu karşılamıyor.

Malzemenin, nitelik,  özellik  veya miktar nedeniyle,  Alıcı  tarafından kabul edilen teklifle eşleşmemesi durumunda,
malzemedeki varsayılan uygunluk esikliği veya hatanın zemini belirlenerek Perfopan mümkün olan en kısa sürede
bilgilendirilecektir. Her durumda, malların kendi tesislerinde veya malzemenin kurulacağı sahada teslim alınmasından
30 gün sonra eğer bu ilk varış noktasıysa Alıcının malzemeyi kabul ettiği düşünülecektir.

Paneller kurulduktan ve kullanıldıktan sonra hiçbir talep kabul edilmeyecektir.

7. Gizli arızalar için perfopan® sorumluluğu

Perfopan tüm ürünlerini teslim tarihinden itibaren muhtemel görünür arızalar konusunda ön yargısız olarak değişim ,
gizli imalat hatalarına karşı 2 yıl garanti  vermektedir. 

8.- Yükümlülük muafiyeti

Alıcı,  Perfopan  tarafından  temin  edilen  ve  web  sitemizde  yayınlanan  "taşıma,  depolama,  kurulum  ve  bakım
koşullarına" kesinlikle uymayı taahhüt eder.

Perfopan  hiçbir  durumda  malzemenin  uygunsuz  taşınması,  depolanması,  yanış  işlenmesi  veya  montajından
kaynaklanan hatalardan dolayı sorumlu tutulamaz. 

Perfopan’ın  memnuniyeti  için  bu  tür  hataların  niteliğini  göstermek  Alıcının  sorumluluğunda  olacaktır.  Ahşap
kaplamalı malzemeleri etkileyen doğal renk ,desen varyasyonları ve değişiklikler hata olarak kabul edilmez.

Perfopan’ın sorumluluğu her durumda kusurlu malzemelerin değiştirilmesi ile sınırlı olacaktır.

9.- Malzemenin montajının Perfopan’dan devralınması

Teklifte belirtilen montaj tarihinde, Malzemenin varış noktası olarak Alıcı tarafından belirtilen yer, teklifte açıklanan
çalışmanın  gerçekleştirilmesi  için  uygun  durumda  olacaktır.  Binaya  hazırlık  yapılmamasından  kaynaklanan
sözleşmenin yürütülmesine dair herhangi bir gecikme Alıcı tarafından kabul edilecektir.

Tesisler,  malzemenin  doğru  montajı  için  gerekli  olan  ekipmanların  yanı  sıra  görev  için  gerekli  tüm  malzemeler
(elektrik, ,iskele ,  gönderilen malzemelerin teslimatı, vb.) . Bu malzemelerin eksikliğinden kaynaklanan sözleşmenin
yürütülmesine dair herhangi bir gecikme Alıcı tarafından kabul edilecektir.



10. Ödeme

Malzeme,  üretimi  tamamlandıktan sonra  faturalandırılacaktır.  Faturalar,  teklifte  kararlaştırılan  ödeme koşullarına
göre  düzenlenecektir.  Aksi  kararlaştırılmadığı  takdirde,  ödeme  peşin  olarak  ve  malzemenin  tesliminden  önce
yapılacaktır.

11. Siparişlerin iptal edilmesi

Alıcının, üretim başlamadan önce siparişi  iptal etmesi durumunda, Perfopan bu zamana kadar yapılan masrafların
yanı  sıra  sözleşme  konusu  malların  değerinin  %20'si  kadar  tutarı  Alıcıya  faturalama  hakkını  saklı  tutar.  Üretim
başladıktan sonra, Alıcı siparişi iptal edemez.

12. Mücbir sebeplerden kaynaklanan ertelemeler ve iptaller

Perfopan’ın mücbir sebep nedeniyle Alıcı ile kararlaştırılan şartlarda siparişi yerine getirememesi halinde şu şekilde
anlaşılır: hammadde bulunmaması, yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler, savaş, sivil ayaklanma, grev, hükümet
hukuku veya yönetmeliği, pazarlama yasağı salgın hastalılar ve Perfopan kontrolü dışındaki herhangi bir sebep dahil
olmak üzere; Perfopan’ın yükümlülüklerden herhangi birine uymamasına dair kanıt olarak nedenler öne sürmesi, tüm
çabayı göstermesi ve bu tür olaylardan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapması ve bu tür olayların varlığını
Alıcıya resmi olarak ve anında iletmesi şartıyla, Perfopan en fazla otuz (30) gün için ödenmemiş siparişlerin teslimatını
erteleyebilir veya bu süreyi aşmak zorunda kalırsa iptal edebilir. Alıcı, mücbir sebep durumunun başlangıçta planlanan
teslimat tarihinden itibaren otuz (30) günden fazla sürmesi durumunda siparişi iptal edebilir.

13. Uygulanacak kanun ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü

Bu genel satış koşulları Türkiye Cumhuriyeti Hukukuna tabi olacaktır.

Taraflar arasında bu sözleşmenin yorumlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık veya çatışma, Perfopan veya her
ikisine bağlı  başka herhangi  bir  belge tarafından sunulan teklif,  Ankara mahkemelerinin  münhasır  yargı  yetkisine
sunulacaktır.

Alıcı Perfopan

İmza ve kaşe
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