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Genel Satış Koşulları - General Conditions of Sales 
 

Teklifimiz Tamamlayıcı Koşulları: 
 

1. Sipariş konusu mallar ilgili teklifimizde belirtilen 
şartlarda teslim edilecektir. 

2. Alıcı'nın beyan ettiği taleplere ilişkin olarak ROSSI 
LTD.ŞTİ. Tarafından doldurulmuş formun Alıcı tarafından 
kaşeli ve imzalı olarak doldurularak ROSSI LTD.ŞTİ.'ne 
fakslanması Alıcı'nın siparişi ve bu kısımda yer alan şartları 
kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir. 

3. Malların kargo, ambar ve benzeri ile gönderilmesi 
halinde, kargo, ambar ve benzerlerine teslim edildiği andan 
itibaren her türlü sorumluluk Alıcı'ya aittir. Malların kargo, 
ambar ve benzerleri ile gönderiminden kaynaklanan 
masraflar teklifimizde başka türlü kararlaştırılmamış olması 
halinde ilgili durumdan kaynaklanan tüm masraflar Alıcı'ya ait 
olacaktır. 

4. Teklifimizde yer alan her bir mal için belirlenmiş olan 
bedeller; iş bu teklifin imza edildiği tarihten itibaren ROSSİ 
LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenecek olan faturanın tarihinden 
itibaren yine teklifimizden belirtilen zamanda Alıcı tarafından 
ROSSİ LTD.ŞTİ.'ne ödenecektir. Teklifimizde belirtilen 
ödeme şekli eğer havale ve benzeri şekilde ise ödemeler 
ROSSİ LTD.ŞTİ. tarafından Alıcı'ya bu teklifte belirtilen şekli 
ile banka hesaplarına yapılacaktır. Ödemelerde temerrüde 
düşülmesi halinde aylık %4 temerrüt faizi uygulanacaktır. 

5. ROSSİ LTD.ŞTİ. tarafından iş bu teklifin 
onaylanması ve/veya süreci içinde işleme alınması için 
ROSSİ LTD.ŞTİ. Tarafından talep edilen ve talep edildiği 
şekilde çek, senet, teminat mektubu, rehin, ipotek ve bunlarla 
sınırlı olmamak kaydıyla yasal teminat belgeleri ve avans 
ödemeleri ROSSİ LTD.ŞTİ'ne verilmekle yükümlüdür. 

6. Alıcı, teklifimizi onayından sonra teklifimizde 
belirtilen ön ödemenin gönderilmemesi nedeniyle siparişinin 
işleme konulmamasından kaynaklanan mal teslimat 
gecikmelerinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 

7. Alıcı, ROSSİ LTD. ŞTİ.'ne göndereceği taranmış 
belge ekli mail, faks mesajı itettiğini/ileteceğini ve ROSSİ 
LTD.ŞTİ. Bu mesaj yöntemlerinden gelen belgelere 
dayanarak işlem yaptığı durumlarda ROSSİ LTD.ŞTİ.'ne 
karşı herhangi bir itiraz hakkının olmadığını kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

8.   ROSSİ LTD. ŞTİ. Mücbir sebeple taahhütün 
gecikmesi veya imkânsızlaşması hallerinden sorumlu 
değildir. ROSSİ LTD.ŞTİ.'nin kontrolü dışında meydana 
gelen, tarafların ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını 
kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak 
şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, 
seferberlik, terör, grev, lokavt, yangın gibi mücbir sebepler ile 
kamu makamları veya yargı makamları eliyle verilen idari 
kararlar ve Gümrük İdarelerinde meydana gelen gecikmeler, 
teftişler, kanunlar ve genel kabul edilen mücbir sebeplerin 
oluşması ve oluşma olasılığının yüksek olması durumlarında 
ROSSİ LTD.ŞTİ. teklifimizdeki edimlerin ifâ 
edilememesinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Durum 
derhal karşı tarafa bildirilecektir. Zorlayıcı sebeplerin 30  

 

günden fazla devam ettiği durumlarda iş bu teklifimiz günün 
koşullarına göre yeniden oluşturulacaktır. 

9. Alıcı'nın, malların teslim almaması ve/veya teklifi 
onaylayıp ROSSİ LTD.ŞTİ.'ne iletilmesinden sonra herhangi 
bir nedenle siparişi iptal etmesi ve/veya siparişten 
vazgeçmesi halinde, siparişinin toplam bedelinin %20'si 
oranında cezai şart ödeyecektir. 

10. ROSSİ LTD.ŞTİ., siparişi alınan malların teslim 
süresinin üzerinden 10 iş günü geçmesine rağmen taahhüt 
ettiği ürünleri Alıcı'ya teslim edemez ise (Zorlayıcı sebep 
halleri hariç olmak üzere) teklifimizde belirtilen teslim 
süresinin üzerine eklenen 10 iş günlük sürenin sonundan 
itibaren başlamak üzere, teslimin geciktiği her geçen gün için 
iş bu teklifimizdeki bedelin %0,5'i ve toplamda maksimum 
teklifimizde belirtilen bedelin %4'ü tutarında ceza 
ödeyecektir. ROSSİ LTD.ŞTİ., kusuru dışındaki sebeplerle 
zamanında teslim edilmemesi, tesliminin imkânsız hale 
gelmesi ve/veya iş bu feklifimizin geçersizliği ya da 
feshedilmesi hallerinde Alıcı'nın uğrayacağı zararlardan 
dolayı cezai şart bedelleri dışında hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. İş 
bu madde hükmünün uygulanmasında ROSSİ LTD.ŞTİ.'nin 
kusurunu ispat yükü Alıcı'da olacaktır. 

11. İş bu teklifimizin kabulü ile kurulan ticari ilişkiden 
doğacak ihtilaflarda İzmir Mahkeme ve İcrâ Daireleri yetkili 
olacaktır. 

12. İş bu teklifimiz 12 maddeden oluşmuştur ve bir 
bütün olarak tek ve ayrılmaz şekildedir. ROSSİ LTD.ŞTİ.'nin 
yazılı onayı olmadan Alıcı hak ve yükümlülüklerinin tamamını 
veya bir kısmını üçüncü şahıslara devredemez. 

 

Complementary Terms: 
 

1. The goods in order will be delivered under the 
conditions specified.  

2. Regarding the demands declared by the buyer, the 
offer form prepared by  ROSSI LTD.ŞTİ.  has to be filled in 
by the buyer, stamped and signed, and sent to  ROSSI 
LTD.ŞTİ.  

It will mean that the buyer has accepted the order and the 
terms in this section. 

3. In case the goods are sent with cargo, warehouse, 
and similar, all responsibility belongs to the buyer from the 
moment they are delivered to the cargo, warehouse, and 
similar. 

Unless otherwise agreed in our offer, all expenses arising 
from the relevant situation shall be borne by the buyer. 

4. The prices determined for each good in our offer; 
will be paid to ROSSİ LTD.ŞTİ. by the buyer at the time 
specified in our offer, starting from the date of the invoice to 
be issued by ROSSİ LTD.ŞTİ. from the date of signing of this 
offer. 
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If the payment method specified in our offer is by wire 
transfer or similar, the payments will be made to the bank 
accounts specified in this offer. 

In case of default in payments, monthly default interest of 4% 
will be applied. 

5. The Buyer is obliged to provide checks, promissory 
notes, letters of guarantee, pledges, mortgages, legal 
guarantee documents and advance payments requested by 
ROSSİ LTD.ŞTİ. for the approval and processing of this 
offer. 

6. The Buyer accepts that he is responsible for any 
delays in delivery of goods caused by the failure to process 
his order due to the failure to send the prepayment specified 
in our offer after confirmation of our offer. 

7. The Buyer accepts, declares, and undertakes that 
will send an e-mail, or fax message with an attached 
scanned document to ROSSİ LTD.ŞTİ. and that has no right 
of objection against ROSSİ LTD.ŞTİ. in cases where ROSSİ 
LTD.ŞTİ. takes action based on the documents received 
from these message methods. 

8. ROSSİ LTD.ŞTİ. is not responsible for the delay or 
impossibility of the commitment due to force majeure. 

Natural disasters, war, mobilization, terrorism, strike, lockout, 
fire, and force majeure events that occur outside of ROSSİ 
LTD.ŞTİ.'s control, in a way and to the extent that the 
working opportunities of both or one of the parties are 
suspended partially or completely, temporarily or 
permanently, and the public authorities or the judiciary 
ROSSİ LTD.ŞTİ. will not be held responsible for the failure to 
perform the actions in our offer in case of administrative 
decisions made by the authorities and delays, inspections, 
laws and generally accepted force majeure events and the 
possibility of occurrence is high. 

The situation will be reported to the other party immediately. 
In cases where the compelling reasons continue for more 
than 30 days, this offer will be reconstructed according to the 
conditions of the day. 

9. If the Buyer does not receive the goods and/or 
cancels the order for any reason and/or gives up the order 
after the offer has been approved and sent to ROSSİ 
LTD.ŞTİ., the buyer will pay a penalty of 20% of the total 
price of the order. 

10. If  ROSSİ LTD.ŞTİ. cannot deliver the promised 
products to the buyer after 10 working days (except for force 
majeure) after the delivery of the ordered goods, the day of 
delay in our offer, 0.5% of the price, as of the end of 10 
working days added to the delivery time specified in our offer 
for each of them, will pay a penalty of up to 4% of the price 
stated in our offer.  ROSSİ LTD.ŞTİ. accepts, declares, and 
undertakes in advance that it cannot be held responsible in 
any way, except for penal conditions, for non-delivery on 
time, if delivery becomes impossible, and/or for damages to 
be incurred by the buyer. our offer is invalid or terminated for 
reasons other than its fault. 

 

 

The burden of proving  ROSSİ LTD.ŞTİ.'s fault in the 
implementation of the provision of this article rests with the 
buyer. 

11. Izmir Court and Enforcement Offices will be 
authorized in disputes arising from the commercial 
relationship established with the acceptance of this offer. 

12. This offer of our business consists of 12 items and 
is as a whole and inseparable. The buyer cannot transfer all 
or part of his rights and obligations to third parties without the 
written approval of ROSSİ LTD.ŞTİ. 

 

 

 


