Heraeus – Genel Satış ve Teslimat Şartları 7/2020
1.

Uygulama Kapsamı

Sincan 1. OSB Dağıstan Cad. No: 15 Sincan Ankara-Türkiye adresinde mukim
Heraeus Elektro-Nite Termoteknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve tüm
iştiraklerinin ("Heraeus") tüm satış, teslimat ve hizmetleri (bundan böyle toplu
olarak "Hizmetler" olarak anılacaktır) münhasıran aşağıdaki Genel Satış ve
Teslimat Şartlarına tabidir. Müşterilerin bu Genel Satış ve Teslimat Şartlarına
veya yasalara uymayan genel iş koşulları kabul edilmeyecektir ve Heraeus,
müşterinin bu şartlara karşı olan veya farklılık gösteren iş koşullarının farkında
olarak müşteriden sipariş kabul ederse veya yerine getirirse dahi bu koşullar
sözleşmenin bir parçası olmayacaklardır.
2. Konu ve Hizmet Kapsamı
Sözleşmelerin Tamamlanması)

(Teklifler,

Örnekler,

Teminatlar,

2.1 Heraeus'un tüm teklifleri, aksi özel olarak kararlaştırılmadıkça, bağlayıcı
değildir ve taahhütsüzdür. Sözleşmeler, ancak Heraeus yazılı bir sipariş onayı
verdikten, sipariş edilen malların teslimatını gerçekleştirdikten veya Hizmeti ifa
ettikten sonra akdedilmiş sayılır.
Heraeus genel olarak, Heraeus'un teklif veya sipariş onayının dayandığı
müşteri tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu teyit etme yükümlülüğü
altında değildir ve Heraeus, müşterinin bu tür bilgilere dayanan siparişinin
üçüncü bir tarafın mülkiyet haklarını ihlal edip etmediğini soruşturmakla da
yükümlü değildir. Heraeus tarafından tanımlanan tüm riskler müşteriye
bildirilecektir.
2.2 Bilgi formları, broşürler ve Heraeus'un diğer tanıtım ve bilgi
materyallerinde yer alan veri ve bilgiler yalnızca bir kılavuz görevi görür ve
ancak Heraeus'un yazılı açık onayı ile sözleşmenin bağlayıcı bir parçası haline
gelir.
2.3 Örneklerin nitelikleri ve özellikleri, sadece açıkça kabul edildiği takdirde
bağlayıcıdır.
2.4 Ürünlerin kalitesi, durumu ve (raf-) ömrü ile ilgili bilgiler, sadece açıkça
belirtildiği takdirde garanti olarak kabul edilecektir. Aynısı satın alma riski
varsayımı için de geçerlidir.
2.5 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Heraeus ürünleri ilgili Avrupa teknik
standartları, özellikle DIN, VDE, EN ISO veya benzeri standartlar altında kabul
edilebilir toleranslar dahilinde teslim edecektir.
2.6 İmalat amaçları için gerekli olan veya mevzuat değişiklikleri nedeniyle
gerekli olan veya ürün güncelleme ve bakımına hizmet eden teknik
değişiklikler, müşteri için makul olduğu takdirde kabul edilir.
3.

Teslimat, Teslimat Süresi, Ambalajlama, Riskin Geçişi

3.1 Heraeus Hizmetlerinin türü ve kapsamı ve teslimat süreleri Heraeus'un
yazılı sipariş onayı ile belirlenir. Heraeus, müşteri için makul ise, Hizmetleri
kısmi olarak ifa etme yetkisine sahip olacaktır.
Müşteri, teslimatının birkaç seferde yapılması kararlaştırılan toplam miktarın
bazı kısımlarını iptal etmek isterse, müşteri bu iptalleri teslimat süresi boyunca
eşit olarak yayar. Tek bir tarihte yapılacak kısmi bir teslimatın toplam miktarının
%10'undan fazlası için iptal, Heraeus'un önceden yazılı onayına tabidir.
Teslim süresi, ancak sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm
hususlar müşteri ile netleştikten sonra ve müşteri, Heraeus’un sözleşmeyi
yerine getirebilmesi için yapmakla yükümlü olduğu gerekli olan tüm işlemleri
yaptıktan sonra başlar. Özellikle de Heraeus müşteriden teslimatı
gerçekleştirmesi için gereken tüm bilgileri almadan veya müşteri, sözleşmede
kararlaştırıldığı gibi, gerek duyulması halinde, bir teminat mektubu aldığının, ön
ödeme yaptığının veya bir teminat sağladığının kanıtlarını sunmadan teslimat
süresi işlemeye başlamaz. Teslimat süresi müşteri tarafından sonrada talep
edilen değişiklikler olması halinde kesintiye uğrar. İstenen değişiklikler
hakkında anlaşma sağlandıktan sonra teslimat süresi yeniden başlar.
3.2 Heraeus ürünleri genellikle ambalajlanmış hâldedir.
3.3 Heraeus 'fabrika çıkışı' (Incoterms 2020) teslimat yapar. Şayet Heraeus
sadece nakliyeyi kendisi düzenler; sevkiyat masrafı ve nakliye sigortası
masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.
3.4 Fiyat riski (yani, kazaen kayıp veya kazaen bozulma riski), Heraeus
malların yüklenmesi veya taşınması gibi ek hizmetlerin yapılmasını kabul etmiş
olsa dahi, teslimatın gerçekleştirildiği fabrikada/işletmede, mallar müşteriye
teslim edildiği anda müşteriye geçer.
3.5 Bir Hizmetin ifası müşterinin sorumluluğu dahilindeki sebeplerden dolayı
gecikirse, Hizmetin gerçekleştirilmeye hazır olduğuna dair bir bildirim
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alındığında risk müşteriye geçer. Bu durumda, Heraeus'un malları müşteriye
teslim edilmiş olarak faturalamasına ve masrafı ve riski müşteriye ait olacak
şekilde depolamasına izin verilecektir. Müşterinin talebi üzerine, Heraeus, bu
malları masrafı müşteriye ait olmak üzere, hırsızlık ve kırılma, nakliye, yangın
ve ıslanmadan kaynaklanan hasarlara karşı sigortalayacaktır.
4.

Fiyatlar, Ödeme, Temerrüt

4.1 Heraeus tarafından teklif edilen fiyatlara, yasal katma değer vergisi, dış
ambalaj, nakliye ücretleri ve sigorta masrafları ('fabrika çıkışı', Incoterms 2020)
dahil değildir.
4.2 Faturalar, müşteriye ulaşır ulaşmaz ve üzerinde herhangi bir kesinti
yapılmaksızın ödenecektir. Çek ile ödeme yalnızca çek hesabının
performansına göre kabul edilir. Müşteri faturanın elektronik olarak kendisine
iletilmesini kabul eder.
4.3 Heraeus, ödemenin temerrüdü halinde 3095 sayılı Kanun uyarınca ,
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilen temerrüt faiz
oranında faizi ile birlikte ödemeyi tahsil etmektedir. Heraeus’ un gecikme
nedeniyle nezdinde oluşacak zarara ait fazlaya ilişkin tüm talep ve başvurma
hakları saklıdır.
4.4 Heraeus; müşterinin Heraeus ile yapılan diğer sözleşmelerden
kaynaklananlar da dahil olmak üzere sözleşmesel yükümlülüklerini yerine
getirmediği sürece ve özellikle, vadesi gelen faturaların ödenmesinde
temerrüde düşmesi durumunda sözleşmenin kendisine ait yükümlülüklerini
yerine getirmemekte serbesttir.
4.5 Müşteri, ancak yazılı olarak itiraz edilmemesi veya itirazın mümkün
olmaması halinde, karşı talepte bulunabilir veya bu karşı talebe istinaden
mahsup yapabilir veya ödemeyi durdurabilir.
4.6 Müşteri ödemede temerrüde düşerse veya alışılagelmiş bankacılık
standartlarını uygularken, müşterinin ödeme kabiliyeti hakkında şüpheleri haklı
kılan koşullar varsa, Heraeus, ödemesi yapılmamış Hizmetleri yalnızca peşin
ödeme veya bir teminat karşılığı ifa etme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir
durumda, Heraeus'un herhangi bir kambiyo senedinin vadesi ne olursa olsun,
müşteriden derhal vadesi gelmiş tüm ödemeleri yapmasını talep etmesine ve
teminat istemesine izin verilecektir.
4.7 Daha yüksek bir hasarın kanıtına bağlı olarak, Heraeus ikinci ve her bir
makul hatırlatma için 2.50 € talep edecektir.
4.8 Makul bir süre sınırlamasına rağmen, kabule hazır bir Hizmet, Heraeus'un
bir hatası olmadan tamamen kabul edilmez veya çok geç kabul edilirse,
Heraeus, malları masrafları ve riskleri müşteriye ait olmak üzere depoya
koyacaktır. Böyle bir depolama için Heraeus, kabuldeki gecikmenin her ayı için
fatura tutarının %0,5'ini tahsil edecektir.
5.

Garanti, Yükümlülük

5.1 Mutabık kalınan veya standart kalitedeki hafif sapmalar, bir üründe veya
Hizmette bir ayıp oluşturmaz. Heraeus tarafından verilen bir ürünün
kullanımına ilişkin genel bilgiler veya bir ürünün uygulanmasına ilişkin ürün
broşürlerinde veya diğer reklam araçlarında verilen örnekler, müşteriyi, teslim
edilen ürünün müşterinin kullanım amacına uygun olup olmadığının tespiti için
dikkatli bir inceleme yapmaktan beri kılmaz. Müşterinin bir ürünün özel
kullanımı ile ilgili özel istekleri, ancak söz konusu özel kullanım için üretilmesi
talep edilen ürüne ilişkin sözleşmede Heraeus tarafından yazılı şekilde kabul
edilmesi halinde geçerli olacaktır.
5.2 Müşteri, kendi müşterileri tarafından ileri sürülen ve Heraeus Hizmetleri ile
ilgili olan tüm ayıp iddialarını gecikmeden Heraeus'a bildirecektir, aksi takdirde
müşterinin Heraeus'a karşı ayıp iddiaları hariç tutulacaktır. Ayrıca, müşteri
kanıtları talep formunda muhafaza ederek bu kanıtları Heraeus'a ulaştıracaktır.
Heraeus, müşteriden ayıplı olduğu için şikâyet edilen bir ürünü (mevcut
destekleyici belgeler, örnekler ve paketleme fişleri dahil) ayıbın araştırılması
için geri alabilir. Müşterinin bu makul talebe uymaması, müşterinin ayıp ve
Hizmet eksikliğiyle ilgili taleplerinin hariç tutulmasına neden olacaktır. Aynı
durum, Heraeus Hizmetleri ile ilgili olarak kendi müşterileri tarafından müşteriye
yapılan ayıp talepleri için de geçerlidir.
5.3 Bir üründeki ayıplar için Heraeus'un sözleşmeyi yerine getirme
yükümlülüğü, kendi seçimine bağlı olarak, ayıbın giderilmesi veya ayıpsız bir
ürünün teslimatından ibaret olacaktır. Müşteri, sadece Heraeus'un sonraki
hizmeti iki kez başarısız olursa veya makul değilse ve şikâyet edilen ayıp
sadece küçük bir ayıp değilse, sözleşmeyi iptal etme veya yasal hükümlere
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göre satın alma fiyatını düşürme hakkına sahip olacaktır. Zararın giderilmesi
yönündeki talepler, işbu Sözleşmedenin 5.6. Fıkrasındaki hükümlere tabidir.

masrafları kendisine ait olmak üzere sigortalayacak, bu malları özenle
kullanacak ve uygun şekilde depolayacaktır.

5.4 Heraeus ürünlerinin uygunsuz kullanımı, modifikasyonu, montajı,
kurulumu ve/veya çalışması veya müşterinin kusurlu talimatlarından
kaynaklanan veya Heraeus’un bir kusuru olmaksızın meydana gelen herhangi
bir kayıp veya hasarın telafisi kapsam dışındadır. Heraeus'un müşteri
tarafından tedarik edilen ve Heraeus tarafından işlenen malzemelerdeki ayıplar
için sorumluluğu, bu tür ayıpların, tedarik edilen malzemelerin özelliklerinden
kaynaklanması durumunda bulunmamaktadır. Müşteri tarafından sağlanan
malzemelerdeki ayıplar Heraeus tarafından işlenmesi sırasında bu malzemeleri
kullanılamaz hale getiriyorsa, müşteri yine de Heraeus'un işleme masraflarını
karşılamakla yükümlü olacaktır.

6.5 Mülkiyeti saklı kalma kaydıyla satılan malların müşteri tarafından yeniden
satılması durumunda, müşteri, bu tür satışlardan dolayı kendi müşterilerinden
alacaklarını derhal Heraeus'a temlik eder. Müşteri mülkiyeti saklı kalma
kaydıyla satılan malları Heraeus tarafından teslim edilmeyen diğer ürünlerle
birlikte yeniden satıyorsa, yukarıdaki temlik sadece Heraeus faturasında
belirtilen mülkiyeti saklı kalma kaydıyla satılan malların değeri için geçerlidir.
Heraeus'un 6.3. hükmü uyarınca ortak mülkiyete sahip olduğu ürünlerin
yeniden satılması durumunda, bu temlik Heraeus'un ortak mülkiyeti miktarında
uygulanır. Temlik edilen alacaklar, mülkiyeti saklı kalma kaydıyla satılan
mallarla aynı kapsamda teminat görevi görür. Temlik edilmiş bir alacak cari
hesaba dahil edilirse, müşteri bu vesileyle Heraeus'a derhal cari hesaptaki bu
alacağa karşılık gelen bir bakiyeyi temlik eder. Heraeus bu vesileyle alacakların
temlikini kabul eder.

5.5 Heraeus aleyhine, herhangi bir garantinin, güvencenin veya satın alma
riskinin açık varsayımı veya kabulünden veya herhangi bir kişinin canına,
bedenine veya sağlığına yönelik yaralanmalardan ve Türk Borçlar Kanunu
(6098 sayılı Kanun) ve Türk Ticaret Kanunu (6102 sayılı Kanun) kapsamındaki
taleplerden kaynaklanan her türlü talep ve Heraeus'un kasıtlı veya ağır görev
ihmalinden kaynaklanan diğer iddialar yasal hükümlere göre hükümsüzdür.
Yukarıdakilerin üzerinde ve ötesinde, maddi ayıplar ve markada noksanlıkla
ilgili herhangi bir talep, riskten sonra on iki (12) ay geçmesi üzerine
zamanaşımına uğrar.
5.6 Heraeus ancak kendisinin açıkça bir garanti veya satın alma riski
üstlendiği durumlarda, herhangi bir kişinin canına, bedenine veya sağlığına
zarar geldiği hallerde, Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki alacak iddiaları için
ve diğer kasıtlı veya ağır görev ihmali durumunda sorumluluk üstlenecektir.
Hafif veya olağan bir ihmal ve bundan kaynaklanan maddi hasar veya zarar
durumunda, Heraeus sadece, ifası sözleşmenin uygun şekilde yerine
getirilmesi için vazgeçilmez olup müşterinin özellikle ifa edildiğine güvenmesi
gereken temel sözleşme görevlerini ihlal ettiği için sorumluluk üstlenecektir.
Bununla birlikte, Heraeus'un bu yükümlülüğü sözleşmeye özgü ve sözleşme
anında öngörülebilen hasarla sınırlıdır. Heraeus'un her türlü gecikme için
yükümlülüğü, söz konusu gecikme olan her hafta için geciken Hizmet değerinin
%0,5'i ile sınırlıdır ve söz konusu değerin maksimum %5'i kadardır. Talebin
yasal niteliğine bakılmaksızın, herhangi bir zarar için daha başka sorumluluk
kabul edilmez.
5.7 Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, esas ve miktar bakımından
Heraeus'un yasal temsilcileri ve çalışanları ve/veya Heraeus'un hizmetindeki
diğer kişiler için de geçerlidir.
6.

Mülkiyeti Saklı Tutma Kaydı

6.1 Heraeus, müşterinin Heraeus ile olan ticari ilişkisinden doğan tüm ödeme
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirinceye kadar teslim edilen tüm ürünlerin
mülkiyetini elinde tutar. Bu durum, ödemelerin çek ve senet, açık faturalar veya
cari hesaplar dahil olmak üzere özel olarak belirlenmiş ödeme yöntemlerinin
yerine getirilmesi durumunda da geçerlidir.
6.2 Müşteri, Heraeus tarafından herhangi bir zamanda ve gerekçesiz olarak
rücu edilene kadar, işlerin normal seyri sırasında mülkiyeti saklı tutma kaydıyla
satılan malları yeniden satma, işleme, karıştırma, harmanlama veya diğer
ürünlerle birleştirme hakkına sahiptir. Buradaki anlam bakımından mülkiyeti
saklı tutma kaydıyla satılan malların yeniden satışı, söz konusu malların yer ve
binalara veya binalara bağlı tesislere kurulumlarını veya bunların diğer
sözleşmelerin yerine getirilmesinde kullanılmasını da kapsar.
6.3 Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan malların işlenmesi veya
dönüştürülmesi, Heraeus için Türk Medeni Kanunu'nun 775. maddesinde
tanımlanan anlam dahilinde üretici olarak Heraeus adına herhangi bir
yükümlülük doğurmadan yapılır. İşlenmiş veya dönüştürülmüş mallar, bu Genel
Satış ve Teslimat Şartları çerçevesinde mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan
malları oluşturur. Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan mallar, Heraeus'a ait
olmayan
diğer
ürünlerle
işlenirse
veya
ayrılmaz
bir
şekilde
karıştırılırsa/birleştirilirse, Heraeus, ortaya çıkan yeni malın, mülkiyeti saklı
kalma kaydıyla satılan malların fatura değeri oranında ortak mülkiyetini alır.
Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan mallar, Heraeus'a ait olmayan diğer
ürünlerle ana kalem olarak kabul edilecek tekdüze bir ürün olarak birleştirilirse
veya ayrılmaz bir şekilde karıştırılırsa, müşteri Heraeus'a işbu sözleşmeyle
orantılı bir ortak mülkiyet payı temlik eder. Heraeus işbu vesileyle bu temliki
kabul eder. Müşteri, Heraeus adına yaratılan bu mülkü ücretsiz muhafaza
edecektir.
6.4 Müşteri, mülkiyeti saklı kalma kaydıyla satılan malları, başta yangın,
hırsızlık ve ıslanma tehlikeleri olmak üzere tüm standart risklere karşı
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6.6 Müşteri, işlerin normal seyri sırasında, Heraeus tarafından rücu edilene
kadar Heraeus tarafından kendisine verilen ve herhangi bir zamanda ve özel
bir sebeple rücu edilebilecek alacakları tahsil etme hakkına sahiptir; bu tahsilat
hakkı, müşteri Heraeus'a yaptığı ödemelerde temerrüde düştüğünde rücu
edilmeden otomatik olarak ortadan kalkar. Ödeme doğrudan borçlandırma ile
yapılırsa, müşteri, bankasıyla önceden yapılan anlaşmayla alınan tutarların
bankanın hacizinden muaf olmasını ve gelirlerini Heraeus'a transfer etme
yükümlülüğünü her zaman yerine getirebileceğini garanti edecektir. Heraeus'un
talebi üzerine müşteri, gelecekteki taleplerin Heraeus'a temliki hakkında kendi
müşterilerini bilgilendirecek ve Heraeus'a bu alacakların temliki için gerekli olan
her türlü bilgiyle belgeyi sağlayacaktır.
6.7 Heraeus için mevcut teminatların toplam değeri Heraeus'un taleplerinin
%10'undan fazlaysa, Heraeus müşterinin talebi üzerine kendi seçtiği ek
teminatların şerhlerini kaldıracaktır.
6.8 Yukarıdakilerin üzerinde ve ötesinde, müşteri, madde 6.5’te belirtilen
talepler bakımından mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan mallar (ihtiyati haciz,
teminat hakkı taahhüdü veya diğer temlikler) ile ilgili herhangi bir önlem alma
hakkına sahip değildir. Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan malların
haczedilmesi veya el konulması durumunda, müşteri bu malların Heraeus'a ait
olduğunu belirtecek ve bu tür bir haciz veya el koyma olayını gecikmeksizin
Heraeus'a yazılı olarak da bildirecektir.
6.9 Müşterinin temerrüde düşmesi ve Heraeus tarafından belirlenen bir
sürenin ödeme yapılmadan geçmesi durumunda, Heraeus, sözleşmeyi iptal
etmediyse mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satılan malları geri alma hakkına
sahiptir.
7.

Mücbir Sebepler

7.1 Taraflardan birinin bir hizmeti ifası, söz konusu tarafın makul kontrolü
dahilinde olmayan herhangi bir sebeple (bundan sonra birlikte “Mücbir Sebep”
olarak anılacaktır) engellenir, kısıtlanır veya müdahale edilirse, bu şekilde
etkilenen taraf, bu tür engel, kısıtlama veya müdahalenin kapsamına ve
süresine bağlı olarak yükümlülüklerini ifa edememesi veya geç ifa etmesi
nedeniyle diğer tarafın veya üçüncü tarafların maruz kaldığı herhangi bir
maliyet veya zarardan sorumlu tutulamaz. Mücbir Sebep halinde Heraeus,
hizmetler için üçüncü bir tarafla anlaşma yapma hakkına sahiptir, ancak buna
zorunlu değildir.
7.2 Sadece örnek vermek gerekirse, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla,
doğal afetler, herhangi bir devlet otoritesinin, resmi makamın veya memurun
kararları veya emirleri (örn. Bildirim yapılmaması), taşkın, fırtına, deprem,
yangın, savaş, patlama, isyan, ayaklanma, kazalar, terör eylemleri, sabotaj,
istila, korona virüs 2019-nCoV dahil bulaşıcı hastalık, salgın hastalıklar veya
salgın veya pandemi nedeniyle sınırların kapanması, güçlendirilmiş sınır
kontrolleri ve sokağa çıkma yasakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere karantina sınırlamaları, grevler, lokavtlar veya işçilerle olan
anlaşmazlıklar ve ambargolar gibi İlgili tarafın makul kontrolü dışındaki bir
olaydan kaynaklanan olaylar Mücbir Sebep Olayı kabul edilecektir. Heraeus'u
etkileyen bir Mücbir Sebep Olayı, Heraeus'un alt tedarikçilerinin bu Mücbir
Sebep Olaylarından herhangi birinden etkilendiği durumlarda da var
sayılacaktır.
7.3 Etkilenen taraf, Mücbir Sebep Olayının niteliği ve muhtemel süresi
konusunda diğer tarafa bildirimde bulunacaktır.
7.4 Taraflar, etkilenen sözleşmenin alım fiyatının %10'undan fazla ek maliyet
ödemekle yükümlü olmadığı sürece, herhangi bir Mücbir Sebep Olayını
mümkün olan en kısa sürede çözmek için makul ticari çabayı gösterecektir.
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7.5 Mücbir Sebep Olayının yüz seksen (180) günlük kesintisiz bir süre
boyunca devam etmesi halinde, taraflardan biri, diğer tarafa yazılı bildirimde
bulunarak, bildirim tarihinde Mücbir Sebep Olayının hâlâ devam etmesi
kaydıyla, bu şartlar altında akdedilmiş etkilenen tek bir sözleşmeyi feshedebilir.
8.

Geçerli Hukuk, İcra Yeri, Yetkili Mahkeme

8.1 İşbu Genel Teslimat Şartları ve Heraeus ile müşteri arasındaki yapılacak
herhangi bir sözleşme, kanunlar ihtilafı hükümlerine ve 11 Nisan 1980 tarihli
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler
Antlaşmasına (CISG) bakılmaksızın Türk kanunlarına göre uygulanacak ve
yorumlanacaktır.
8.2 Heraeus Hizmetlerinin ifa yeri teslimatın yapıldığı fabrika/işletmedir;
müşterinin ödemeleri için ifa yeri Heraeus'un kayıtlı iş yeridir.
8.3 Çeklerle kambiyo senetlerine ilişkin davalar için de Heraeus'un kayıtlı
işyerinin bulunduğu yerin mahkemeleri yetkilidir. Ancak Heraeus, Türk
kanunları veya müşterinin işyerinin kayıtlı olduğu ülkenin kanunları uyarınca
ilgili kanuni işlem konusunda yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye
başvurma hakkına sahiptir.
8.4 İşbu Genel Satış ve Teslimat Şartları Sözleşmesi’nin her hükmü,
yürürlükteki kanunlar uyarınca geçerli olacak şekilde yorumlanacaktır. Ancak,
bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün hükümsüz hale gelmesi veya yetkili bir
mahkeme tarafından hükümsüz ilan edilmesi veya uygulanamaz hale gelmesi
durumunda, bu hüküm diğer hükümleri etkilemeyecektir ve işbu Sözleşmenin
geriye kalan tüm hükümleri tam geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.
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