LINAK SATIŞ VE TESLİM ŞARTLARI
1. Uygulama
1.1 Bu satış ve teslim şartları, ilgili tarafların yazılı bir anlaşma ile bu hükümlerden
feragat etmemesi halinde uygulanır. Satın alanın bu şartlar ile uyuşmayan diğer
koşulları, itiraz edilmemiş olsa bile, LINAK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
A.Ş. (bundan böyle LINAK olarak anılacaktır)’ni bağlayıcı bir nitelik taşımaz.
LINAK’ın açık yazılı onayı olmadan bu şartlardan geri dönülemez.
1.2 “INCOTERMS” ile alakalı olan siparişlerde, LİNAK ile satın alan arasında satış
sırasında hüküm süren INCOTERMS kuralları geçerlidir.

2. Sipariş
2.1 LINAK ile satın alan arasında, LINAK siparişi onaylamayı kabul edene ya da
açık bir yazıyla onayını belirtene kadar satış ya da teslimle ilgili herhangi nihai bir
anlaşmanın mevcut olmadığı kabul edilir.
2.2 LINAK’ın sipariş onayının satın alanın siparişi ile uymaması durumunda, satın
alan derhal şikâyetini bildirecektir. Bu şikâyetin bildirilmemesi, sipariş onayının
içeriğinin satın alanı bağlayacağı anlamına gelmektedir. Satın alan şikâyetin
bildirilmemesi durumundan kaynaklanacak olumsuz sonuçlardan sorumludur.
2.3 LINAK’ın yetkili temsilcisi tarafından başka şekilde imzalanıp kaşelenmediği
takdirde her türlü alıntı, proforma fatura ve ilgili diğer yazışmalar LINAK’ı bağlayıcı
değildir.
2.4 Siparişlerin iptali ya da değiştirilmesi, LINAK tarafından yazıyla teyit edilene
kadar, kabul edilmiş sayılmaz. İptal ya da değişiklik durumunda, satın alan,
LINAK’ın yapmış olduğu her türlü harcamayı karşılamakla yükümlüdür.

3. Teslim Şartları
3.1 Yazılı olarak başka şekilde anlaşılmadığı takdirde, LINAK tarafından teslim
edilecek her ürün “EXWORKS (Ticari İşletmede Teslim)” İSTANBUL olarak yapılır.
Satın alan, taşıma sırasında meydana gelebilecek her türlü kayıp, zarar veya
gecikme riskinden sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi yönde bir
anlaşma yoksa LINAK hiçbir yükümlülük altına girmeksizin kendisinin bulduğu en
iyi ulaşım yoluyla nakliyatı gerçekleştirir. Sigorta, yalnızca satın alanın yazılı bir
talebi doğrultusunda çıkarılır.
3.2 LINAK, teslimatın zamanında gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alma
sorumluluğunu taşır. Buna rağmen, herhangi bir gecikme durumunda, LINAK’ın
teslimat süresini 30 güne kadar uzatmaya hakkı vardır, fakat bu süre boyunca
Satın alanın siparişi iptal etmeye hakkı yoktur. Geciken ürün teslimatı için satın
alan, herhangi bir şekilde tazminat, doğrudan ya da dolaylı zarar veya herhangi bir
ödeme talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

alan kullanmaya ya da işlemeye veya kendi ürünleriyle birleştirmeye başlamış
olsa dahi LINAK’ın mülkiyetinde kalır. Bununla birlikte, yukarıda Madde 3’te de
belirtildiği gibi, teslimattan sonra ürünlerin riski Satın alana geçer.

sistem açılmadığında ve doğru şekilde kullanıldığında geçerli olacaktır.

7.2 Geciken ödeme veya ödeme yapılmaması durumunda, LINAK, ilk talebinde,
önceden resmi tebligat olmaksızın, nerede olursa olsun teslim edilen ürünlerin
geri iadesini zorunlu kılma hakkını saklı tutar. Malların LINAK tesislerine geri iadesi
sırasında oluşacak tüm masraflar ve giderler Satın alan tarafından karşılanır.

11.2 LINAK’ın bozuk teslim edilen ürünlerle ilgili kesin sorumluluğu aşağıda
sayılan durumlarla sınırlıdır:

8. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
8.1 LINAK, bu Sözleşmede açıkça bahşedilmemiş tüm hakları saklı tutar. Ürünlere
ait ve ürünlerin içinde bulunan her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları LINAK’a
aittir. Satın alan, ürün üzerine veya içine yerleştirilen, dışında ya da paketlerinde ve
benzer malzemesinde görülen LINAK’ın patentinin, markasının veya diğer fikri ve
sınai mülkiyet haklarını gösteren uyarıları hiçbir şekilde çıkaramaz, üzerini örtemez
veya değiştiremez. Ürünler kopyalama amacıyla hiçbir şekilde üçüncü taraflara
verilemez veya kopyalanamaz. Satın alana gönderilen tüm çizimler ve tanımlar
LINAK’ın mülkiyetinde kalır ve LINAK’ın yazılı onayı olmadan herhangi bir şekilde
kopyalanamaz, üçüncü bir tarafa gösterilemez ve transfer edilemez. LİNAK bu
maddede sayılan durumların ihlali halinde her türlü maddi ve manevi tazminat
haklarını saklı tutar.
8.2 Madde 8.1’deki hüküm ihlal edilirse, Satın alan LINAK’a aşağıdakileri ödemeyi
taahhüt eder:
1. Yasadışı kopyalamayla ilgili her türlü kayıp tazminatı
2. LINAK’ın haklarının yasal takibine ilişkin her türlü masraf
3. LINAK’ın haklarının yasal olmayan takibine ilişkin her türlü masraf
8.3 Bir geliştirme projesi durumunda, herhangi bir üçüncü tarafın patent, dizayn
patenti, telif hakkı, marka ve benzeri haklar gibi LINAK’a karşı fikri mülkiyet
iddia etmesi durumunda, eğer bu iddia Satın alanın şart ve koşullarından
kaynaklanıyorsa, proje Satın alanı, yasal masraflar, mahkeme masrafları ve bu tür
iddialardan doğabilecek her türlü zararı LINAK’a tazmin eder.

9. Teknik Değişiklikler ve Onay
9.1 LINAK, üzerinde anlaşılan teknik koşulları değiştirmeden, sipariş edilen ürünler
de dahil olmak üzere ürünler üzerinde herhangi bir zamanda ve/veya zaman
zaman teknik veya başka bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
9.2 LINAK, kendisi tarafından oluşturulan kataloglardaki ve başka yazılı
materyallerdeki bilgi eksikliği veya bilginin yanlış yorumlanmasından sorumlu
tutulamaz.

4.1 Satın alma fiyatına ilaveten, satın alan, satın alınan mallar için her türlü
vergi, harç veya gümrük vergisinin yanı sıra, satın alınan malların onaylanmasıyla
bağlantılı gerekli her türlü masrafı ödeyecektir.

9.3 Satın alan, LINAK tarafından uygulanması, kullanımı ve çalıştırılması
onaylanmış olsun ya da olmasın, LINAK ürününün uygulaması, kullanımı ve
çalışmasından tamamıyla sorumlu tutulur. Belirtilen ürünlerin, satın alan
tarafından uygulamaya yönelik olarak belirlenen performans kriterini karşılamasını
garanti etmek satın alanın sorumluluğundadır. LINAK’ın ürünlerin işletileceği tüm
koşulların etkisini değerlendirmesi mümkün değildir. Bu, aktüatörün durdurulması;
titreşim; yük eğrisi; sıcaklık ve nem gibi dış unsurlara maruz kalma; kullanım
süresi ve sıklığı, emniyet v.b. gibi hususları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Böyle değişken koşullar altında ürünlerin uygunluğu ve performansı yalnızca
test edilerek doğrulanabilir; bu test ve doğrulamanın sorumluluğu sadece satın
alana aittir. satın alanın uyguladığı ürünlerin test edilmesi ile satın alanın veya
üçüncü şahısların parçaların LINAK ürünlerine bağlanması halinde uygunluğun
sağlanmasını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Ürünler hiçbir koşulda hava
taşıtlarında ya da herhangi bir tür nükleer enerjiyle ilgili bir yerde kullanılamaz.

5. Fiyatlandırma

9.4 Satın alan, LINAK’ın ürünlerinin kullanıldığı tüm ürünlerde gerekli tüm ulusal
veya uluslararası onaylara bizzat başvurmakla yükümlüdür.

5.1 Fiyat hesaplaması sipariş onayının gönderildiği tarihteki TCMB efektif satış kuru
baz alınarak yapılmaktadır.

10. Şikâyetler

• Yazılı bir tebligattan sonra satın alan sipariş edilen malları teslim almazsa,
LINAK’ın, zararlar için talepte bulunma hakkı saklı kalmak koşuluyla, bu
sözleşmeyi uygulamaya veya olası ön ödemelerin ceza olarak alınarak sözleşmeyi
kendiliğinden feshetmeye hakkı vardır.
3.3 Teslimatların taksitle yapılması durumunda, herhangi bir teslimatın
tamamının ya da bir kısmının yapılamaması diğer teslimatlar üzerinde hüküm
doğurmaz. Satın alan parçalar halindeki teslimatları kabul eder.

4. Vergi ve Harçlar

5.1 Nihai sipariş onayı gelene kadar LINAK fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
Üretim maliyetinde, maaş ve ücretlerde, malzeme masraflarında, yardımcı alt
kuruluşlarda, döviz kurlarında, devlet kurumlarına yapılan harcamalarda veya
vergilerde meydana gelebilecek bir değişiklik durumunda LINAK’ın onaylanan
siparişlerin fiyatını değiştirme hakkı saklıdır.

6. Ödeme Şartları
6.1 Satın alan, yazılı olarak başka bir şekilde anlaşılmadığı takdirde, ödemeyi en
geç ilgili ürünün teslimat tarihinden önce yapmayı kabul ve taahhüt eder.
6.2 Ödemeden kaynaklanan her türlü banka gideri ve benzer masraflar Satın
alana aittir.
6.3 Ödemenin gecikmesi işbu Sözleşmenin temel ihlallerinden birisi olarak
kabul edilir. LINAK’ın satış fiyatı üzerinden her ay ya da her ayın belli bir bölümü
%2 oranında faiz talep etmeye, aynı zamanda gelecekteki her türlü sevkiyatı
durdurmaya hakkı vardır. Ödeme gecikirse, Satın alan, ödemenin tahsil edilmesi
amacıyla atılacak yasal veya yasal olmayan adımlarla ilgili oluşacak tüm masrafları
karşılamakla yükümlüdür.
6.4 LINAK’a yönelik iddialar LINAK tarafından önceden yazılı olarak kabul
edilmedikçe, satın alanın ödemeleri durdurmaya hakkı yoktur.
6.5 Aksine bir anlaşma yoksa, satın alan, anlaşılan günde teslimata hazır olan
sevkiyatları ya da parça sevkiyatları teslim alamazsa, teslimat gerçekleşmiş gibi
ödemeyi yapmakla yükümlüdür.
6.6 Sipariş edilen ya da üzerinde anlaşılan malların taksitle sevkiyatı söz konusu
olduğunda, her bir teslimata ilişkin faturalar vade bitimine kadar ödenir ve
siparişin tüm malları teslim edilene kadar ertelenemez.

7. Mülkiyet Hakları
7.1 Teslim edilen ürünlerin LINAK’a tam ödemesi yapılana kadar bu ürünler, Satın

10.1 Satın alanın teslim alınan ürünlerin bozuk olduğunu iddia etmesi durumunda
şikâyetini derhal LINAK’a bildirmelidir. Gözle görünür bozukluklar için, Satın alan,
ürün teslimatını takip eden iki (2) gün içerisinde bozukluk bildirisini teslim eder.
Aksi halde tüm sorumlulukların kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.
10.2 Satın alan, ürünü teslim alır almaz, herhangi bir eksiklik, bozukluk, hata veya
sözleşmeye uymayan bir durum olup olmadığını kontrol etmelidir. Satın alanın
LINAK’a şikayeti söz konusu olduğunda, ilgili kusurlar ürünler teslim alındığında
Satın alanın kontrolü esnasında bulunabilmişse, Satın alan, şikayetini ürünlerin
teslim alınış tarihinden sonra en geç sekiz (8) gün içerisinde yazılı olarak LINAK’a
belirtir. Aksi halde tüm sorumlulukların kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.
10.3 Satın alanın hata bildirimini Madde 10.1 ve Madde 10.2 uyarınca yapmaması
durumunda LINAK, herhangi bir bozukluktan, eksiklikten, hatadan, kusurdan veya
uygunsuz sevkiyattan ve/veya bunun sonuçlarından, Satın alanın ya da diğer bir
üçüncü tarafın başına gelebilecek hiçbir kayıptan sorumlu tutulamaz.
10.4 Sevkiyat esnasında meydana gelebilecek hiçbir hasar veya kayıp durumundan
LINAK sorumlu tutulamaz. Bu tür bir durumda yapılacak şikâyetler yalnızca ilgili
sevkiyat acentasını ilgilendirir.
10.5 Ürünlerin, imalat amaçlarına ya da kullanım süreçlerine uygun olmayan bir
şekilde kullanılması durumunda hiçbir şikayet kabul edilemez.

11. Uyuşmazlık Durumundaki Haklar ve Garanti
11.1 LINAK, ürünlerin, yazılı özelliklere uygunluğunu kullanımdayken malzeme
ve işçilik hatalarının bulunmamasını ve aksi kabul edilmediği sürece, üretim
tarihinden itibaren 18 aylık bir süre için (12 aylık garanti uygulanan bataryalar
hariç )servis sağlamasını garanti eder. LINAK’ın garantisi yalnızca, ürünler doğru
şekilde kullanıldığı, bakım yapıldığı ve kurcalanmadığı sürece geçerlidir. Bu garanti
,yıpranma ve aşınmayı kapsamamaktadır. Bunun yanı sıra, ürünlerin şiddet içeren
muameleye veya yetersiz bakıma maruz kalmaması gereklidir. Bunun olması
durumunda, garanti hükümsüz/ geçersiz olacaktır. LINAK’ın garantisi yalnızca,

LINAK’ın garantisi yalnızca, sistem açılmadığında ve doğru şekilde kullanıldığında
geçerli olacaktır.

11.3 LINAK, yalnızca garanti süresi boyunca Satın alandan yazılı bir şikayet gelmesi
durumunda, kendi tercihi doğrultusunda, yalnızca, ya ürünün yeniden teslimatını
gerçekleştirmekle ya da bozuk ürünün tamir edilmesiyle yükümlüdür.
11.4 Herhangi bir LINAK ürününün tasarımında, malzemesinde veya üretiminde
hata tespit edilmesi durumunda, Satın alan LINAK’a derhal yazılı olarak şikayetini
bildirmeli ve söz konusu hatalı ürün, iadenin sebebini anlatan bir yazı ile birlikte
sevkiyatı ve sigortası gönderici tarafından ödenecek şekilde LINAK’a ya da LINAK’ın
belirttiği bir adrese gönderilmelidir. LINAK’ın, garanti koşullarında ve şikayet
süresinin zamanında yapılıp yapılmadığını göz önünde bulundurarak, ürünün
hatalı olduğunu kabul etmesi durumunda, LINAK, ürünü yenisiyle değiştirerek
teslimatını yeniden yapar ya da ücretsiz olarak tamir eder. Bu durumda, LINAK,
yalnızca sevkiyat yöntemini ve sevkiyattan önce oluşmuş masrafları yazılı olarak
onayladıktan sonra, Satın alanın hatalı ürünü LINAK’ın adresine gönderirken
yapmış olduğu masrafları karşılar.
11.5 Satın alan, LINAK ürünlerinin özel bir uygulama için uygun olup olmadığını
bilmekle sorumludur.
LINAK, kendi ürünü olmayan ürünlerin içine yerleştirilmiş LİNAK ürünlerinin
hiçbir koşulda çıkarma, yer değiştirme veya tekrar yerine getirme işlemlerini
gerçekleştirmez. Garanti koşulları altındaki yeniden teslimat veya onarma işlemleri
hiçbir şekilde LINAK iş yerleri dışında gerçekleştirilemez.
11.6 LINAK, bu sözleşmede açıkça belirtilenlerin dışında hiçbir garanti
sorumluluğu taşımaz.

12. Sorumluluğun Sınırları
12.1 LINAK, bu sözleşmede ileri sürülenler dışında hiçbir sorumluluğu üstlenmez.
LINAK, burada belirtilen hükümler dışında, bir üçüncü tarafın herhangi bir
iddiasından ya da kaybedilmiş kârlardan, iş kaybından veya diğer dolaylı, özel
veya ceza gerektiren bir hasardan, bu hasarların mümkünatı konusunda daha
önce tavsiye almış olsa bile, sorumlu tutulamaz. Satın alan, ürünün ya da hizmetin
satın alımı ile ilgili herhangi bir sorumluluk için, LINAK’ın hasara uğramış ürünler
için Satın alan tarafından ödenen miktarın üzerinde herhangi bir zarar miktarı
ödemekle yükümlü olmadığını kabul eder.
12.2 LINAK’ın burada açıkça belirtilenler dışında Satın alana ya da bir üçüncü
tarafa karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

13. Mücbir Sebepler
13.1 Aşağıdaki koşullar, anlaşmanın yürürlükte olmasını engelliyor ya da
anlamsızca zahmetli hale gelmesine sebebiyet veriyorsa sorumluluktan muafiyet
gerektirir: iş tartışmaları ve ürünlerin imalatını veya depolanmasını etkileyecek
kazalar, özellikle taşıyıcı kusuru, yangın, savaş, seferberlik ya da benzer
boyutlardaki bir askeri çağrı, el koyma, haciz, parasal kısıtlamalar, sivil itaatsizlik
veya ayaklanmalar, ulaşımın olmaması, genel mal yoksunluğu, petrol sınırlamaları
ve alt kuruluşlardan gelen bu maddede belirtilmiş herhangi bir durumdan
kaynaklanan bozukluk veya gecikme gibi ilgili tarafların kontrolü dışında
gerçekleşen diğer durumlar.
13.2 Bahsedilen haller, yalnızca, anlaşmanın işleyişi üzerindeki etkileri anlaşmanın
oluşturulması sırasında tahmin edilmesi mümkün olmamışsa mücbir sebep sayılır.
13.3 Madde 13.1’de belirtildiği şekilde mücbir sebeplerin herhangi bir tanesini öne
sürmek isteyen taraf, gecikmeden bu sebebin başı ve sonu hakkında yazıyla diğer
tarafı bilgilendirmekle yükümlüdür. Satın alan tarafında mücbir sebep oluşması
halinde ise Satın alan, ilgili LINAK ürününün güvenliğini sağlama ve koruma ile
ilgili satıcı tarafından oluşturulan masrafları karşılar.

14. Gizlilik
14.1 Satın alan, LINAK ile çalışırken edindiği gizli bilgileri tam bir gizlilik içerisinde
saklar ve üçüncü bir tarafa ifşa edemez. Aksi takdirde, LİNAK, bu maddede sayılan
durumların ihlali halinde her türlü maddi ve manevi tazminat haklarını saklı tutar.

15. İhtilaflarda Uygulanacak Hukuk ve Mercii
15.1 LINAK ile satın alan arasında meydana gelebilecek her türlü anlaşmazlık veya
ihtilaf yalnızca Türk Hukuku’nda görülür.
15.2 LINAK, Türkiye’de, Ankara’da yürütülmesi gereken herhangi bir hukuk sürecini
yazılı olarak onaylamadıkça taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık için
Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
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