
WESTTECH Maschinenbau GmbH müşterileri için Genel Sözleşme Koşulları (GSK) 
1. Genel hükümler, yazılı form: 
WESTTECH Maschinenbau GmbH şirketi -bundan böyle kısaca "WESTTECH" olarak anılacaktır- müşterileri -bundan böyle sözleşme ortakları olarak 
anılacaktır- ile yalnızca bu Genel Sözleşme Koşulları temelinde çalışır. Bu Genel Sözleşme Koşulları, WESTTECH tarafından imzalanan her 
sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme ortağı, bu GSK’yı aldığını ve okuduğunu teyit eder ve içeriğini herhangi bir sınırlama olmaksızın kabul 
ettiğini beyan eder. Yazılı olarak açıkça belirtilmediği sürece, aşağıda listelenen hükümlerin dışında herhangi bir anlaşma yapılmamıştır. Sözlü 
değişikliklerin, yan anlaşmaların veya güvencelerin geçerli olabilmesi için, bunların WESTTECH şirketini temsil etme yetkisine sahip olarak ticaret 
siciline kayıtlı şirket yönetim organı tarafından yazılı olarak onaylanmış olması gerekir. Sözleşme ortağının işbu Genel Sözleşme Koşulları ile çelişen 
hüküm ve koşulları, yazılı formun gereklerine uygun olarak karşılıklı anlaşma ile sözleşmede bir değişiklik ile sonuçlanmadığı sürece geçersizdir. 
Aşağıdaki sözleşme koşulları, açıkça yeniden mutabık kalınmasa bile gelecekteki iş ilişkileri için de geçerli kalır. Ancak WESTTECH, hizmet ve 
ürünlerini değişebilen koşullar altında sunma hakkını saklı tutar. En geç olarak, mevcut iş ilişkisi çerçevesinde başka bir sözleşme imzalandığında veya 
hâlihazırda mevcut sözleşme ilişkisi çerçevesinde başka ürün ve hizmetlerin sağlanması durumunda, WESTTECH şirketi, değişen sözleşme koşullarını 
hatırlatıyor ve bunları istek üzerine sözleşme ortağına gönderecektir.  Yeni sözleşmenin imzalanması veya yeni hizmet ve ürünlerin kabulü ile bu 
koşullar kabul edilmiş sayılır.  
2. Teklif ve sözleşmenin kurulması: 
WESTTECH’in teklifleri -özellikle fiyatlar, teslim süreleri, tarihler, teslim seçenekleri ve yan hizmetler ile ilgili olarak- değişebilir ve bağlayıcı değildir. 
Sağlanacak ürün ve hizmetlerin kapsamı ve içeriği yalnızca WESTTECH’in verdiği sipariş onayı ile belirlenir ve buna ek olarak işbu Sözleşme Koşulları 
geçerli kılınmıştır. WESTTECH şirketinin hizmet ve ürünlerine ilişkin düzenlediği kataloglarda, fiyat listelerinde, broşürlerde, firma bilgilendirme 
materyallerinde, reklam prospektüslerinde, fuar sergi stantlarındaki reklamlarda, bültenlerde, reklam postalarında veya diğer ortamlarda yer alan bilgiler, 
yazılı olarak bir sözleşmenin bir parçası oldukları açıkça beyan edilmediği sürece, bağlayıcı değildir. WESTTECH’in maliyet tahminleri, prensip olarak 
eksiksiz ve tamamen doğru oldukları garantisi verilmeksizin oluşturulur. WESTTECH şirketi, teklif dosyalarındaki veya sipariş onayındaki bilgilerden, 
zorunlu yasal veya teknik standartların dikkate alınmasıyla kaynaklanabilecek sapma hakkını saklı tutar. Ticaret sicilinde temsil etmeye yetkili olarak 
kayıtlı yönetim organı olmayan WESTTECH şirketinin çalışanları ve acenteleri tarafından bir sözleşmenin ve yan anlaşmaların kurulmasına yönelik 
beyanlar, yalnızca bu kişilere WESTTECH şirketi tarafından uygun bir vekâletname ve görev verilmişse, WESTTECH şirketi için bağlayıcı olur. Bu 
kişilerin vekâletnamesi ve görev kapsamı hakkında WESTTECH’ten bilgi almak, sözleşme ortağının sorumluluğundadır. Bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi durumunda sözleşme ortağı, söz konusu çalışan veya acente tarafından belirtilen vekâletnamenin kapsamına ve görev alanına 
güvenemez.  
3. Ücret, ödeme düzenlemesi, temerrüt sonuçları: 
a) Fiyat düzenlemesi: 
Sözleşmedeki fiyatlar Euro cinsindendir. Fiyatın başka bir yabancı para biriminde ifade edilmesi durumunda, ödemenin yabancı para birimi cinsinden 
yapılacağı açıkça belirtilmediği sürece, ödeme Euro cinsinden yapılabilir. İlgili hesaplama, ödeme anında ödeme yeri için belirleyici olan döviz kuruna 
göre gerçekleşir. Fiyatlar, aksine yazılı olarak bir mutabakata varılmadığı sürece, KDV’siz net fiyatlardır. Bundan başka fiyatlara, depolama, ambalaj, 
nakliye, yükleme ve kargo ücretlerinin yanı sıra gümrük ve sigorta masrafları dahil değildir. Ambalaj malzemesi, açıkça kararlaştırılması durumunda geri 
alınacaktır. Sabit fiyatları açıkça kararlaştırılmayan teslimatlar ve hizmetler, tedarik gününde geçerli olan liste fiyatları veya ilgili pazarda alışılmış fiyat 
seviyesi üzerinden ücretlendirilecektir. WESTTECH, hammadde fiyatları, döviz kuru veya personel masrafları gibi siparişin verildiği sırada geçerli olan 
hesaplama unsurlarının sözleşme kurulduktan sonra değişmesi durumunda, kararlaştırılan ücretten daha yüksek bir ücret talep etme hakkına sahiptir. 
Siparişin doğası gereği acilen yerine getirilmesi gerekmesi halinde veya sözleşme ortağı tarafından acilen ifa edilmesi talep edilirse, buna ilişkin gerekli 
fazla mesai ve ortaya çıkan ek masraflar tahsil edilir. Servis veya bakım hizmetleri gibi periyodik olarak faturalandırılabilir ücretler, takvim yılının başında 
yıllık olarak ödenir. Sözleşme tek bir yıl içinde başlar ve biterse, bu ücret oransal olarak ödenir. Bu ücret, 1996 Tüketici Fiyat Endeksinin (VPI) değer 
güvencesi altındadır, periyodik ücretin kararlaştırıldığı ay burada başlangıç noktası olarak kabul edilir. VPI 1996 artık yayınlanmadığı takdirde, onun 
yerine geçen veya ona en yakın olan Tüketici Fiyat Endeksi ile değiştirilecektir. WESTTECH şirketi ayrıca, yukarıdaki hükümler bağlamında 
fiyatlandırma yaparken baz alınan unsurlarda bir değişiklik olması durumunda, periyodik olarak faturalandırılan ücretlerde bir ayarlama yapma hakkına 
sahiptir. Periyodik olarak faturalandırılabilir ücretlerde ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkması ve temerrüt sonuçları ile ilgili olarak sözleşmenin bu 
maddesinin geri kalan hükümleri uygulanır. WESTTECH tarafından sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan seyahat, günlük harcırah ve 
geceleme masrafları gibi periyodik olarak hesaplanan ücretler, ayrı olarak faturalandırılacak ve tamamının sözleşme ortağı tarafından ödenmesi talep 
edilecektir. Bu bağlamda oluşacak seyahat süreleri, çalışma saati olarak kabul edilir. WESTTECH’in mal varlığı aleyhine ödeme aczi davası açılması 
durumunda, ayrıca ek olarak kararlaştırılan iskontolar ve diğer fiyat indirimleri sona erer. WESTTECH şirketi, sözleşme kapsamında borçlu olunmayan, 
ancak sözleşme ortağı tarafından istenen ve kullanılan hizmetleri, bunlarla ilgili geçerli olan veya makul fiyatlarla faturalama hakkını saklı tutar. Bu, 
özellikle sözleşme ortağının gösterdiği yetersiz işbirliği nedeniyle zorunlu hale gelen veya WESTTECH tarafından sağlanmayan hizmetlerin ve 
programların kullanımıyla oluşan hizmetler için geçerlidir. WESTTECH tarafından teslim edilen veya teslim edilecek ürünlerin kullanımına ilişkin eğitim 
kursları ve alıştırmalar, yalnızca ödemeye tabi bir anlaşma temelinde sağlanır. 
b) Muaccel olma, ödeme yükümlülüğünün ifası: 
Aksi kararlaştırılmadığı sürece, ücretin / satın alma bedelinin yarısı, sipariş onayının alınmasında, geri kalanı ise ürünün teslimatında veya alıp 
götürmek için hazır olduğunda ve faturanın alınmasından sonra, herhangi bir gider göstermeden ve kesinti yapmadan ödenir. Sözleşme ortağının mali 
durumunun bozulması halinde, WESTTECH, üzerinde anlaşmaya varılan ücretin veya satın alma bedelinin derhal ödenmesini talep etme ve ayrıca 
siparişi yalnızca ön ödeme karşılığında yerine getirme hakkına sahiptir. WESTTECH şirketine yapılan ödemeler, yalnızca faturada belirtilen banka 
hesabına havale yoluyla veya ticaret sicilinde temsil etmeye yetkili olarak kayıtlı yönetim organına nakit olarak yapılırsa, borç ödeme yükümlülüğü 
ortadan kalkmış olur. Diğer şahıslar, Madde 1’de sözü geçen resmi gerekliliklere uygun bir vekâletname gösteremedikleri takdirde, tahsilat yapma 
hakkına sahip değildir. Ödeme girişi, ilgili ödemenin WESTTECH tarafına ulaştığı gün, banka havalesi durumunda ise WESTTECH’in belirttiği 
bankadaki işlem günü olarak kabul edilir. Senetler veya çeklerde ise yalnızca ilgili ödemenin fiili olarak alınması kaydıyla kabul edilir. Bu işlem ile ilgili 
tüm ücretleri, masraflar ve harçlar, sözleşme ortağı tarafından üstlenilir. Kendisine ait senet veya bir üçüncü şahıs senetinin düzenlenmesi, henüz bir 
ödeme olarak kabul edilmez ve bir iskonto hakkı sağlamaz. Haklı olup olmadığına bakılmaksızın, garanti veya tazminat talepleri nedeniyle sözleşme 
ortağı tarafından ödemelerin yapılmaması ve ifa edilmediği nedeniyle sözleşmeye itiraz edilmesi kabul edilmez. Dolayısıyla böyle talepler ödemenin 
vade tarihini ertelemeyecektir. Bir iskonto kararlaştırılmışsa, iskonto süresi fatura WESTTECH tarafından gönderildiğinde başlar. Bir iskonto 
anlaşmasından bağımsız olarak, üzerinde anlaşılan ücret, yukarıda belirtildiği şekilde muaccel olarak kalır. Herhangi bir garanti veya mukabil alacak 
talebi, iskonto süresini kesintiye uğratmaz veya engellemez. Ödeme zamanında veya tam olarak yapılmazsa, üzerinde anlaşılan iskonto geçersiz olur. 
WESTTECH şirketi, kendisine gelen ödemeleri, başka amaçla gelmiş olsa dahi, söz konusu taleplerinin takibi için ihtar masrafları, giderler, ikamet 
araştırma masrafları, faiz ve gecikme faizi ve satışa konu ana tutarlar da dahil olmak üzere her türlü vadesi gelen yükümlülüklerde, kendi takdirine bağlı 
olarak kullanma hakkına sahiptir. Temerrüde düşmesi halinde sözleşme ortağı, ödemenin tahsil edilmesine ilişkin tüm ihtar masraflarını, harçları ve 
nakit harcamaları geri ödemekle yükümlüdür. WESTTECH’in şirket merkezi, sözleşme ortağının ödeme yükümlülüğünü ifa yeri olarak kararlaştırılmıştır.  
c) Temerrüdün sonuçları: 
Son ödeme tarihinin aşılması halinde, sözleşme ortağı, resmi bir temerrüt bildirimine gerek kalmaksızın, ilgili ödemesi gecikmiş tutarlar için aylık olarak 
%1 gecikme faizi öder ve bu tutar derhal muaccel olur. Sözleşme tarafı ayrıca, ödemedeki temerrüdün sonucu olarak ortaya çıkan her türlü ihtarname, 
tahsilat girişimleri, depolama masrafları ve adli makamlar üzerinden veya mahkeme harici avukat ücretleri gibi tüm masrafları WESTTECH’e geri 
ödemekle yükümlüdür. Sözleşme ortağının temerrüde düşmesi halinde, diğer haklar saklı kalmak kaydıyla WESTTECH, sözleşme tarafını borcun ifası 
yükümlülüğünden kurtarmaksızın, sözleşmeden kaynaklanan ürün ve hizmetlerinin sağlanmasını durdurmak ve/veya teslimat süresini uygun bir şekilde 
uzatmak, bu veya diğer yasal işlemler ile ilişkili karşılanmamış alacaklarını muaccel kılmak ve teslim ettiği her türlü ürünü geri alma hakkına sahiptir. 
WESTTECH’in bu eylemlerden caymış olması, ancak WESTTECH’in bu konuda açık bir beyan vermesi halinde geçerli olur. Kısmi ödeme durumunda, 
son ödeme tarihi kaçırılmış kabul edilir. Ödemenin zamanında yapılmaması veya eksik yapılması halinde, kalan alacağın tamamı derhal muaccel olur. 
Son ödeme tarihinin kaçırılması durumunda, gecikme faizi yukarıdaki hükme göre tahsil edilecektir.  
4. Sözleşme ortağının yükümlülükleri: 
WESTTECH tarafından montaj işlemlerinin yapılması durumunda, sözleşme ortağı, WESTTECH montaj personelinin lokasyona gelişinden hemen 
sonra işe başlayabilmesini sağlamakla yükümlüdür. Sözleşme tarafı, üretilecek tesis veya satın alma nesnesi için gerekli olan teknik koşulların yerine 
getirilmesini ve besleme hatları, kablolama, ağlar ve benzerleri gibi sistemlerin teknik olarak kusursuz ve işlevsel durumda olmasını ve bunların 
WESTTECH tarafından üretilecek tesis veya satın alma nesnesiyle uyumlu olmasını sağlamakla yükümlüdür. WESTTECH, bu sistemleri ilave bir ücret 
karşılığında denetleme hakkına sahiptir, ancak buna yükümlü kılınmamıştır. WESTTECH’in, sözleşme ortağı tarafından gerektiğinde sağlanan belgeleri, 
verileri veya talimatları denetleme, ikaz etme veya bilgilendirme yükümlülüğü yoktur ve bu bağlamda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Sipariş 
kabulü, sözleşme tarafının alması gereken olası zorunlu resmi izinler ve onaylardan bağımsız olarak gerçekleşir. 
5. Mahsup etme yasağı ve temlik yasağı: 
Sözleşme tarafı, kendi alacaklarını WESTTECH’in alacakları ile mahsup etme hakkına sahip değildir. Sözleşme tarafı, WESTTECH ile olan sözleşme 
ilişkisinden doğan haklarını, özellikle garanti ve zarar tazminat haklarını, sadece Madde 1’de belirtilen resmi gereklilikler uyarınca verilen açık rıza ile 
üçüncü taraflara devredebilir. 
6. Güvence ve teminatlar: 
a) Mülkiyeti saklı tutma kaydı: 
Tüm mallar, teslimattan sonra bile, ek ücretler de dahil olmak üzere, mutabık kalınan fiyat tam olarak ödenene kadar WESTTECH’in mülkiyetinde kalır. 
WESTTECH ile sözleşme ortağı arasındaki sözleşmelerden kaynaklanan herhangi bir alacak mevcut olduğu sürece, sözleşme ortağı, WESTTECH’in 
onayı olmadan söz konusu malları satamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, rehin veremez, devredemez, hediye edemez veya yurt dışına götüremez. 
Sözleşme tarafının mallar üzerindeki bu tür tasarruflarından bağımsız olarak, üçüncü şahısların bu mallar üzerinde iyi niyetle haklar edinmesi 
durumunda bile, ilgili mülkiyeti saklı tutma kaydı geçerli kalır. WESTTECH şirketi, alacakları tam olarak ödenene kadar istediği zaman malların 
mevcudiyetinden ve durumundan ikna olmak için denetleme hakkına sahiptir. Mallar bir üçüncü şahıs tarafından haczedilirse, sözleşme tarafı, derhal 
WESTTECH şirketini bir iadeli taahhütlü mektupla bilgilendirmekle yükümlüdür. Buna, haciz protokolü ve haczedilen malların WESTTECH tarafından 
teslim edilenlerle aynı olduğu ve henüz ödenmemiş olduğunu belirten yeminli beyanın da iliştirilmesi gerekir. Sözleşme ortağının mal varlığına bir aciz 
hali davası açılması durumunda, sözleşme ortağı, bunu derhal WESTTECH’e bildirmek ve mülkiyeti saklı tutma kaydına tabi tüm malları ve alacakları 
ayırmakla yükümlüdür. İlgili müdahale masrafları, sözleşme ortağı tarafından karşılanacaktır. WESTTECH adına mülkiyeti saklı tutma kaydına tabi 
olarak teslim edilen mallara haciz gelmesi, mülkiyeti saklı tutma hakkından bir feragat teşkil etmez. WESTTECH şirketi, satın alma bedelinin makul olup 
olmadığını kontrol etmeksizin geri aldığı mallarını üçüncü şahıslara satma hakkına sahiptir. Geri alınan malların satışından elde edilen gelir, malların 
talep edilen asli fiyatından düşülecektir. Sözleşme ortağı, bu bağlamda ortaya çıkan tutara, faiz ve mülkiyeti saklı tutma kaydına ilişkin tüm masrafları 
WESTTECH’e geri ödeyecek veya ödenmiş olan satın alma fiyatından mahsup edecektir. 
b) Güvence temliki: 
Sözleşme ortağı, WESTTECH tarafından teslim edilen malların satışı, işlenmesi, kombinasyonu, değerlendirilmesi veya kullanılmasıyla elde ettiği tüm 
alacakları, tahsilat için WESTTECH’e devreder. Zarar tazminatı ödeme yükümlülüğünün olması durumunda, sözleşme ortağı, tüm ücretler Madde 3’e 
göre uygun şekilde ödeninceye kadar bu temliki defterlerine ve faturalarına kaydetmeyi ve bunu borçlularına bildirmeyi taahhüt eder. Talep üzerine, 
temlik edilen alacakları ve talepleri geçerli kılmak için gerekli olan tüm belge ve bilgileri WESTTECH’e sağlayacaktır.  
c) Alıkoyma hakkı: 
WESTTECH şirketi, sözleşme ortağıyla bu ve diğer hukuki işlemlerden kaynaklanan taleplerini güvence altına almak için, iş ilişkisinden doğan tüm 
ödenmemiş alacakların tahsilatına kadar ürünleri ve malları alıkoyma hakkına sahiptir. WESTTECH şirketi, sözleşme ortağıyla bu ve diğer hukuki 
işlemlerden kaynaklanan taleplerini güvence altına almak için yine aynı şekilde, iş ilişkisinden doğan tüm ödenmemiş alacakların tahsilatına kadar, 
sözleşme ortağı tarafından muamele veya işleme için WESTTECH şirketine teslim edilen malları alıkoyma hakkına sahiptir. Ödeme yükümlülüklerinde 
bir gecikme olması durumunda, sözleşme ortağı, bu malların WESTTECH şirketi tarafından serbestçe değerlendirilmesine izin vermeyi taahhüt eder. 
WESTTECH şirketi, satıştan elde edilen gelirleri, bu ve diğer yasal işlemlerden kaynaklanan tüm alacakların ödenmesi için, Madde 3. b’de yer alan 
hükümleri uygun şekilde uygulama hakkına sahiptir. 
d) Banka garantileri, kefaletleri vb.: 
Sipariş kabulünden önce WESTTECH şirketinin alacaklarının güvence altına alınması açısından, mutabık kalınan banka garantilerinin, kefaletlerin ve 
benzeri menkul kıymetlerin mevcudiyeti sözleşme ortağı tarafından yazılı olarak kanıtlanmalıdır. WESTTECH şirketi siparişi bu tür bir kanıt olmadan 
kabul ederse, WESTTECH şirketi söz konusu kanıt sağlanana kadar kendi yükümlülüğünü bekletme hakkı vardır. Madde 7'de yer alan teslim süresinin 
başlangıcı ve seyri ile ilgili hüküm, teminatların mevcudiyeti ile uygulamaya konacaktır. 
7. Teslim süresi, teslim alma, sözleşme ortağının teslimatı almakta temerrüde düşmesi: 
WESTTECH şirketi tarafından belirtilen tüm mühletler, özellikle teslim tarihleri, yalnızca yazılı olarak taahhüt edilmiş olmaları halinde bağlayıcıdır.  

Herhangi bir gerekçeyle siparişlerde yapılan değişiklikler, aksi kararlaştırılmadığı sürece, üzerinde anlaşılan tarihlerin ve mühletlerin iptaline yol açar. 
İşletme arızaları, kamusal önlemler ve müdahaleler, enerji tedarikinde zorluklar, ikame edilmesi zor bir tedarikçinin kaybı, grev, ulaşım yollarının 
tıkanması, gümrük işlemlerinde gecikme vb. gibi teslimat ve hizmet üzerinde olumsuz etkisi olan mücbir sebepler veya engeller olması durumunda, 
teslimat ve hizmet süreleri ve tarihleri buna uygun şekilde uzatılır veya ertelenir. Farklı bir mutabakat olmaması durumunda, teslimat süresi en erken, 
sipariş teyidi tarihinde, sözleşme ortağının yükümlü olduğu tüm teknik, ticari ve diğer gerekliliklerin yerine getirildiği tarihte veya üzerinde anlaşmaya 
varılan peşinat veya teminat depozitosunun WESTTECH şirketi tarafından alındığı tarihte başlar. Sözü geçen bu üç olaydan en geç intikal eden, teslim 
süresinin başlamasında belirleyicidir. WESTTECH sözleşmenin ifasına ve teslimata hazır olduğunu gösterir göstermez, WESTTECH şirketinin 
hizmetleri, sözleşme ortağı tarafından kabul edilecektir. Önemsiz sapmalar, sözleşme ortağına ilgili malın kabulünü reddetme hakkı vermez. Sözleşme 
ortağı, sipariş edilen malları kabul etmekte temerrüde düşerse, en fazla 14 günlük makul bir ek süre belirledikten sonra, WESTTECH sözleşmeden 
çekilme ve/veya sözleşme yükümlülüğünün ifa edilmemesi nedeniyle tazminat talep etme hakkına sahiptir. WESTTECH şirketinin sözleşme 
yükümlülüğünü yerine getirmeye hazır olmasına bakılmaksızın, sözleşme ortağı üzerinde anlaşılan hizmetleri kullanmazsa, üzerinde anlaşılan ücretin 
tamamını veya makul bir ücreti ödemekle yükümlüdür. WESTTECH ayrıca söz konusu sözleşmeden çekilme ve/veya sözleşme yükümlülüğünü yerine 
getirmeme nedeniyle tazminat talep etme hakkına sahiptir. WESTTECH şirketi, kısmi veya ön teslimatları gerçekleştirme ve bunları faturalandırma 
hakkına sahiptir. Talep üzerine teslimat kararlaştırılmışsa, hizmet / satın alma nesnesi, en geç siparişten sonraki altı ay içinde talep edilmiş kabul edilir. 
Söz konusu sözleşme sürecinde WESTTECH şirketinin tamamının veya bir kısmının başka bir şahsa devredilmesi durumunda, WESTTECH şirketinin 
ortaklaşa ve müteselsil sorumluluğu Avusturya Genel Medeni Kanunu (ABGB) Madde 1409 uyarınca hariç tutulur.  
8. Risk devri ve sevkiyat: 
Malların WESTTECH şirketi tarafından bir kargo veya bir nakliye şirketine teslim edilmesinden bağımsız olarak, WESTTECH şirketi satın alma 
nesnesini / işi fabrikada veya depoda alıp götürmeye hazır ettiği anda, risk, sözleşme ortağına geçer. Sevkiyat, yükleme, boşaltma ve nakliye 
sırasındaki risk, daima sözleşme ortağındadır. Sözleşme ortağı, sevkiyat türünün usulüne uygun olduğunu onaylar. Nakliye sigortası, yalnızca sözleşme 
ortağı buna dair yazılı bir talimat verdiyse yapılır. Sözleşme ortağının mali durumunun bozulması halinde veya WESTTECH ile kararlaştırılan bir kredi 
limiti aşılmışsa, WESTTECH şirketi, ambalaj ve nakliye masrafları ile ödeme veya satın alma bedelini sözleşme ortağından teslimatta tahsil etme 
hakkına sahiptir. WESTTECH şirketinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin ifa yeri, WESTTECH şirketinin fabrikasıdır.  
9. Garanti, sorumluluk, sözleşme cezası: 
WESTTECH şirketi aşağıdaki hükümler çerçevesinde garanti sağlar: 
a) Bu GSK kapsamında riskin devrinden itibaren 6 aylık bir süre, taşınır ve taşınmaz mallar için garanti süresi olarak kabul edilir. b) Teslimat sırasında 
mevcut olan ve yukarıdaki süre içindeki ortaya çıkan kusurlar için garanti sağlanır ve sözleşme ortağı bunun kanıtını sağlamakla yükümlüdür. c) Diğer 
bir garanti ve/veya zarar tazminat talebi olması durumunda, sözleşme tarafı, malın teslim alınmasından veya hizmetin sağlanmasından hemen sonra 
kusuru yazılı olarak bildirmeli ve bu kusuru ve olası nedenlerini ayrıntılı olarak açıklamalıdır. Kusur bildirimi, WESTTECH şirket merkezine yapılmalı ve 
mümkünse sözleşme ortağı şikayet edilen malı veya iş hizmetini teslim etmelidir. Malın kabulünden sonra, kusur bildirimi kabul edilmez. Gerekirse 
sözleşme ortağı, kabulden önce malların kontrolünü yürütmek için masrafları kendisine ait olmak üzere uzman kişileri görevlendirmelidir. Bunu 
yapmadığı takdirde, kusuru saptayamadığına dair daha sonraki bir itiraz geçerli değildir. Bunların ötesine geçen garanti talepleri kabul edilmez. Ayrıca 
sözleşme ortağının kendisi veya onun adına hareket eden kişiler tarafından sağlanması gereken besleme hatları, kablolama, ağlar ve benzeri teknik 
sistemler teknik olarak kusursuz ve çalışır durumda değilse veya WESTTECH tarafından üretilecek tesis veya satın alma nesnesi ile uyumlu değilse, 
sözleşme ortağının garanti ve zarar tazminat talepleri kabul edilmez. Bunların yanı sıra söz konusu kusur, yanlış kullanım veya aşırı kullanımdan 
kaynaklanmışsa, yasaların öngördüğü veya WESTTECH tarafından verilen işletim veya montaj kılavuzlarına uyulmamışsa; teslimat nesnesi sözleşme 
ortağının spesifikasyonlarına göre üretilmişse ve kusurun bu spesifikasyonlar veya çizimler sonucunda oluştuğu anlaşılabiliyorsa; sözleşme ortağı veya 
üçüncü şahıslar tarafından yanlış montaj veya devreye alma gerçekleştirilmişse, doğal aşınma ve yıpranma, nakliye hasarı, usulüne uygun olmayan 
depolama, hatalı işletim koşulları (örn. yetersiz akım beslemesi), kimyasal, elektrokimyasal veya elektriksel etkiler, gerekli bakımın yapılmaması veya 
yetersiz yapılması nedeniyle ortaya çıkmışsa, garanti ve zarar tazminat talepleri kabul görmez.  
WESTTECH şirketi, söz konusu malları veya iş parçalarını kullanılamaz hale getirse bile, gerekli gördüğü her türlü muayeneyi gerçekleştirme veya bir 
başkası tarafından yapılmasını sağlama hakkına sahiptir. Bu muayene WESTTECH şirketinin herhangi bir hatası olmadığını göstermesi durumunda, 
sözleşme ortağı makul bir ücret karşılığında bu muayenenin masraflarını üstlenir. Sözleşme konusu nesneler, sözleşme ortağı tarafından sağlanan 
bilgiler, çizimler, planlar, modeller veya diğer spesifikasyonlar temelinde üretiliyorsa, WESTTECH, yalnızca tasarımın bu koşullara uygun olarak 
üretilmesini garanti eder. Sözleşme ortağı, satın alınan nesnede veya tesislerde WESTTECH şirketinin önceden yazılı onayı alınmadan değişiklikler 
yaparsa, WESTTECH şirketinin garanti ve tazminat yükümlülüğü sona erer. İkincil garanti talebinin geçerli kılınması durumunda, WESTTECH şirketi, 
kendi seçimine bağlı olarak, kusurun önemli ve telafi edilemez olmaması koşuluyla, bir dönüştürme işlemine giderek bir fiyat indirimi talebini geçersiz 
kılabilir. Kusurların giderilmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm masraflar, örneğin nakliye, söküm ve montaj işlemlerinin yanı sıra seyahat 
masrafları sözleşme ortağı tarafından karşılanır. WESTTECH şirketinin talebi üzerine, sözleşme ortağı gerekli iş gücünü ücretsiz olarak sağlar. Garanti, 
sadece ilgili parçanın değiştirilmesi ve gerektiğinde uygun onarımı ile sağlanır. WESTTECH, sadece teslimat şirketlerinin garantisi çerçevesinde 
kusurlardan sorumludur. Ücretler, söküm ve montaj masrafları ile sevkiyat ve nakliye masrafları, garanti kapsamı dışında kalır. WESTTECH şirketi yazılı 
onayını vermediği sürece, sözleşme ortağı, kendisinin yürüttüğü kusur giderme işlemlerinin masraflarını WESTTECH’ten talep etme hakkına sahip 
değildir. WESTTECH tarafından yürütülen olası bir kusur düzeltmesinin garanti süresi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Özellikle bir iyileştirme prosedürü 
veya iyileştirme girişimi, başlangıçta kararlaştırılan teslimattan sonraki 6 aylık süreyi uzatmaz. Herhangi bir hukuki nedenden ötürü -temerrüt, imkânsız 
hale gelme, yetersiz ifa ve sözleşme dışı sorumluluklar dahil- sözleşme ortağından kaynaklanan bir zarar için WESTTECH şirketine herhangi bir 
sorumluluk, söz konusu zarar, kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanmadığı sürece, yüklenemez. Zararın ortaya çıkışı ve zararın tutarı, nedensellik, 
hukuka aykırılık ve kabahat ile ilgili ispat yükümlülüğü sözleşme ortağındadır. Sorumluluk reddi özellikle, kusur nedeniyle ortaya çıkan bağıntılı hasarlar 
için tazminat talepleri, dolaylı hasarlar, kâr kaybı, faiz kaybı, diğer maddi zararlar, iş faaliyetlerinin kesintiye uğramasından kaynaklanan zararlar, veri 
kaybı, üçüncü şahıslara karşı koruyucu yükümlülüklerin ihlâli ve üçüncü şahısların sözleşme ortağına karşı olan talepleri için geçerlidir. Üçüncü 
şahısların talep etmesi halinde, sözleşme ortağı, WESTTECH şirketinin zarara uğramamasını ve şikayet davası görmemesini sağlamalıdır. 
WESTTECH şirketinin olası bir sorumluluğu, her hal ve takdirde üzerinde anlaşmaya varılan ücret miktarı veya ilgili sipariş için olan satın alma bedeli ile 
sınırlıdır. WESTTECH şirketi tarafından üstlenilen sözleşmeler, yalnızca bu sorumluluk sınırlaması saklı kalmak kaydıyla kabul edilir. WESTTECH 
şirketi adına bir başka sorumluluk, açıkça hariç tutulur. Toplam zararın bu üst limiti aşması durumunda, zarar gören tarafların tazminat talepleri oransal 
olarak azaltılır. Sözleşme ortağı, mallarda veya hizmetlerde tespit edilen kusurları derhal WESTTECH şirketine bildirmelidir, aksi takdirde tüm hak 
talepleri yitirilir. Her hal ve takdirde bir zarar tazminat talebi, malın kabulünden itibaren altı ay içinde, en geç zararın fark edilebilir olduğu andan itibaren 
adli makamlar nezdinde dava edilmelidir. Bu, Madde 9. c’de öngörülen malların kabulü sırasında kusurları derhal bildirme yükümlülüğünü etkilemez. 
Sözleşme ortağı, zarar tazminatı olarak öncelikle yalnızca ürünün / tesisin iyileştirilmesini veya değiştirilmesini talep edebilir; her ikisi de mümkün 
değilse veya WESTTECH şirketi için orantısız bir çabayla ilişkili ise, ancak bu durumda sözleşme ortağı söz konusu tazminatın derhal parasal olarak 
gerçekleşmesini talep edebilir. Montaj, faaliyete geçirme ve kullanım ile ilgili koşullara veya resmi onay koşullarına uyulmaması durumunda sorumluluk 
genel olarak kabul edilmez. Sözleşme ortağı, teslim edilen mallar veya tesisler için olan kullanım kılavuzlarına ilgili tüm kullanıcılar tarafından 
uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. Sözleşme ortağı özellikle, kendi personelini ve mallar veya tesisle temasa geçebilecek diğer kişileri eğitmeli ve 
gerekli talimatları vermelidir. Ürün Sorumluluğu Kanunundan kaynaklanan maddi hasarlar için tazminat ödeme yükümlülüğü ve diğer hükümlerden 
türetilebilecek ürün sorumluluğu ile ilgili talepler, yasal olarak buna izin verildiği ölçüde hariç tutulmuştur. Sözleşme ortağı, kendi sözleşme ortaklarına 
ürün sorumluluğu ile ilgili taleplerde sorumluluk muafiyeti uygulamakla yükümlüdür. Ürün Sorumluluğu Kanununun uygulanmasından dolayı 
WESTTECH firmasına karşı sözleşme ortağının rücü etmesi kabul edilmez. Sözleşme ortağı, ürün sorumluluğu ile ilgili talepler için yeterli sigorta 
yaptırmalı ve WESTTECH şirketini bu bağlamda zarara uğramamasını ve şikayet davası görmemesini sağlamalıdır. Üzerinde anlaşmaya varılan bir 
sözleşme cezası her koşulda, sözleşme ortağının tutar bakımından bunun ötesine geçen bir tazminat talebinde bulunmasını önler. WESTTECH şirketi, 
sözleşme cezası yerine olası daha düşük bir hasarı karşılama yetkisine sahiptir.  
10. Cayma, sözleşmenin feshi: 
WESTTECH şirketi, temerrüt durumunda bir ek süre belirlemeden sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Bu durumda WESTTECH, sözleşmenin 
feshine kadar olan sürede sağlamış olduğu tüm hizmetleri faturalama ve ilgili ücretleri muaccel kılma hakkına sahiptir. Bu durumda Madde 3. b’de sözü 
geçen muacceliyet ve ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin hükümler benzer uygulanacaktır. Bu hüküm, WESTTECH şirketinin mal varlığı 
üzerinde ödeme aczi davasının açılması ile bağıntılı olarak sözleşmenin feshi durumunda, karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya tam 
olarak yerine getirilmemesi ve kayyumun Ödeme Aczi Kanunu (IO) Madde 21 uyarınca sözleşmeye dahil olmaması halinde de geçerlidir. Ancak bu 
durumda WESTTECH şirketi, sözleşmenin sürdürülmesini teklif etme hakkına sahiptir. WESTTECH şirketinin sorumlu olmadığı nedenlerden ötürü 
sözleşmenin yerine getirilmesi imkânsız hale gelirse, WESTTECH şirketi sözleşme yükümlüklerinden muaf tutulur. WESTTECH şirketi, sözleşmenin 
yasal geçerliliği kazanmasından sonra, sözleşme ortağının sözleşmeyi ifa edebilmesi konusunda şüphe oluşması halinde, sözleşmeden çekilme 
hakkına sahiptir. Böyle bir cayma beyanı durumunda, sözleşme ortağı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Sözleşme ortağının, yanılgı nedeniyle bu 
sözleşmeye itiraz etme / sözleşmeyi değiştirme hakkı yoktur. 
11. Ticari mülkiyet hakları: 
Sözleşme ortağı, üretim için sağlanan tüm konstrüksiyon verileri, çizimler, modeller veya diğer spesifikasyonların, üçüncü şahısların mülkiyet haklarına 
tecavüz etmemesini sağlamaktan sorumludur. Mülkiyet haklarının herhangi bir şekilde ihlâl edilmesi halinde, sözleşme ortağı, WESTTECH şirketinin 
zarara uğramamasını ve şikayet davası görmemesini sağlar. Teklifin bir parçası olabilecek yazılım, planlar, çizimler, keşif bedeli ve diğer teknik 
dokümanlar ile numuneler, kataloglar, broşürler, resimler ve benzerleri her zaman WESTTECH şirketinin fikri mülkiyetinde kalır. Her türlü kullanım, 
çoğaltma, yeniden oluşturma, dağıtım ve üçüncü şahıslara teslim etme, yayınlama ve gösterim, sadece WESTTECH şirketinin bu konudaki açık onayı 
ile gerçekleşebilir.  
12. Yazılım: 
Hizmet / satın alma nesnesi, yazılım bileşenleri veya bilgisayar programları da içeriyorsa, WESTTECH şirketi, sözleşme ortağına bu bileşenleri, 
sözleşme koşullarına ve belgelerine (örneğin kullanım kılavuzu, ...) uygun olarak, üzerinde anlaşmaya varılan kurulum yerinde devredilemez ve 
münhasır olmayan kullanım hakkı verir. WESTTECH şirketinin önceden yazılı onayı olmadan, sözleşme ortağı, açıkça kabul edilen amaçlar dışında 
yazılımı çoğaltma, değiştirme, üçüncü şahısların kullanımına sunma veya yazılımı kullanma hakkına sahip değildir, aksi takdirde tüm hak talepleri 
yitirilir. Bu hüküm, özellikle kaynak kodu için geçerlidir. Yazılımla ilgili garanti, yalnızca yazılımın sözleşme imzalandığında üzerinde anlaşılan teknik 
özellikleri için ve yazılımın kurulum gereksinimlerine ve ilgili kullanım koşullarına uygun olarak kullanılması durumunda geçerli kalır. WESTTECH şirketi, 
yazılımın niteliği itibariyle kusursuz olduğunu ve kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. Hataların gerçekleşme olasılığı mümkündür. 
Yazılımın kullanımı için gereken donanım, sözleşme kapsamında yer almadığı sürece sözleşme ortağı tarafından sağlanmalıdır. WESTTECH şirketi, 
donanım gereksinimlerini karşılamaması nedeniyle yazılımın çalışmaması durumunda -bunun sözleşme ortağı tarafından sağlanması öngörüldüğü 
sürece- ne garanti sağlar ne de kendisini yükümlü görür. WESTTECH tarafından sunulan yazılımın seçimi ve spesifikasyonu, sözleşme ortağı 
tarafından gerçekleştirilir ve kendisi bunların sahadaki teknik koşullarla uyumlu olmasını sağlamak zorundadır. Sözleşme ortağı, yazılımın 
kullanımından ve yazılımla elde edilen sonuçlardan sorumludur. Bireysel olarak üretilen yazılımların performans özellikleri, özel işlevleri, donanım ve 
yazılım gereksinimleri, kurulum gereksinimleri, işletim koşulları ve kullanımı, yalnızca sözleşme tarafları arasında yazılı olarak mutabık kalınacak 
şartnamede belirtilir. Sözleşme ortağı, bireysel yazılımın üretimi için gerekli bilgileri sözleşme imzalanmadan önce sağlar.  
13. Gizlilik, kişisel verilerin korunması: 
Sözleşme tarafları, siparişin ifası ile bağlantılı olarak emanet edilen veya ortaya çıkan işletme ve ticari sırların yanı sıra diğer gizli ve korunması gereken 
hassas bilgileri ve diğer hususları gizli tutmakla ve bunları kendi amaçları veya üçüncü şahıslar için değil, sadece görevi kanuna uygun şekilde yerine 
getirmek için kullanmakla yükümlüdür. Bu gizli tutma yükümlülüğü, hâlihazırda bilinen veya sözleşme dışı bilinen bilgiler için geçerli değildir. Diğer yasal 
gizlilik yükümlülükleri, bundan etkilenmeksizin geçerliliklerini korur. Bu gizli tutma yükümlülüğü sözleşmenin sona ermesinden sonra da devam eder. 
14. Genel sonuç hükümleri: 
Hukuken geçersiz olan münferit sözleşme koşullarının, kalan hükümlerin geçerliliği üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve bu hükümler, sözleşme ortakları 
tarafından söz konusu geçersiz hükümlerin taşıdığı iktisadi amaca en yakın gelen ve yasal açıdan kabul edilebilir olan hükümler ile ikame edilir. 
Sözleşme ortağı, isminde, şirketinde, adresinde, şirketin yasal formunda veya diğer önemli bilgilerinde ortaya çıkan değişiklikleri, derhal yazılı olarak 
WESTTECH’e bildirecektir. Her iki sözleşme tarafı için ifa yeri, WESTTECH’in şirket merkezidir. Sözleşmenin tarafları, bu sözleşmeden kaynaklanan 
tüm hukuki ihtilaflar için Avusturya Kanunlarını, Uluslararası Mal Satışları Hakkında BM Anlaşması hariç olmak üzere, WESTTECH’in şirket merkezi için 
yetkili mahkemenin münhasır yerel yargı yetkisini uygulamayı kabul eder. 


