
 

 

The following "Terms and Conditions of Business" apply to the offer and sale 
of factory-new commercial vehicles and any units contained therein, including 
as xKD sets, and also to MAN Genuine Parts, MAN Genuine Parts ecoline and 
MAN Genuine Accessories from the Seller (MAN Truck & Bus AG) to the 
Purchaser, insofar as said Purchaser is an entrepreneur who upon concluding 
the Agreement acts in pursuance of his commercial or self-employed 
professional activities or is a legal entity under public law or a public special 
fund. Vehicle sale as an xKD set means: Knocked Down, e.g. CKD 
(Completely Knocked Down), SKD (Semi Knocked Down), TiB (Truck in the 
Box) and CiB (Chassis in the Box).  
General Terms and Conditions of Business of the Purchaser that conflict with 
the present General Terms and Conditions of Business shall not be binding on 
the Seller, even if the purchase order is based on them and the Seller has not 
expressly rejected their content.  
 
I. Conclusion of Agreement/transfer of rights and obligations of the 
Purchaser  

1. Unless otherwise expressly agreed in the quotation, all quotations by the 
Seller shall be without obligation. The Purchaser shall be committed to the 
purchase order for no longer than 6 weeks. The Purchase Agreement shall be 
deemed concluded if within the periods indicated the Seller confirms in writing 
the acceptance of the purchase order for the object of purchase specified in 
detail or effects delivery of said object. The Seller's written order confirmation 
shall form the authoritative basis of the Agreement. All agreements, verbal 
subsidiary agreements and contractual amendments shall be valid only if the 
Seller has confirmed them in writing.  
2. The transfer of the Purchaser's rights and obligations under the Purchase 
Agreement shall be subject to the written consent of the Seller.  
 
II. Prices  
1. The price for the object of purchase is the price ex works, without any cash 
discount or other reductions, plus the turnover tax applicable on the date of 
delivery (purchase price). Any additional services agreed (e.g. transfer costs, 
packaging, financing costs) shall be charged extra. The Customer shall pay 
customs duties, taxes, freight and similar dues.  
2. Prices shall be based on the cost basis given at the time of the quotation. In 
the event of material changes to this cost basis before receipt of the order 
confirmation, the Seller reserves the right to adjust the price. A change of at 
least 5% shall be deemed material. In this case, the Purchaser shall be 
entitled to withdraw within 2 weeks from receipt of the order confirmation.  
 
III. Payment – delay in payment, offsetting and right of retention  
1. The purchase price and prices for additional services shall be due for 
payment when the object of purchase is handed over and the invoice is 
handed over or sent. The payment of the purchase price must be made free of 
charge to the account specified by the Seller according to the agreements 
reached.  
 
Payment for spare-parts deliveries must be effected on the basis of cash 
against documents. Letters of credit, bills of exchange, cheques and payment 
orders shall be accepted only in accordance with an agreement and only in 
payment, not in lieu of performance, and all bill, collection and other expenses 
shall be payable by the Purchaser. Forwarding and prolongation shall not 
count as performance. The Seller shall not assume any liability for on-time 
submission, protestation, notification and return in the event of dishonouring. 
Interest shall not be paid on any advance payments.  
Should the Purchaser delay payment of the purchase price, the Seller shall be 
entitled to demand interest on arrears at a rate of 9 percentage points above 
the main refinancing operations rate of the Central Bank of The Republic of 
Turkey. 
2. The Purchaser may offset claims of the Seller only where the Purchaser's 
claim is undisputed or legally enforceable. The aforementioned excludes any 
counterclaims made by the Purchaser from the same contractual relationship. 
The Purchaser may then only assert a right of retention where it relates to 
claims ensuing from the Purchase Agreement.  
3. If the Purchaser has to pay interest and costs outside the principal service, 
then any payment by the Purchaser that is insufficient to redeem the entire 
debt shall first be offset against the costs, then against the interest and finally 
against the principal service.  
 
IV. Delivery and delay in delivery  

1. Delivery dates and periods may be agreed as binding or non-binding and 
shall be fixed in writing. Unless otherwise agreed, the delivery period shall 
commence on the date of the written order confirmation and after all technical 
and commercial details have been clarified and any agreed downpayments 
have been paid. This is complied with if the shipment is ready for dispatch 
within the delivery deadline and the Customer is informed of this.  
 
In the case of spare parts, the deadline is considered met if the parts are 
made available or dispatched ex works within the period.  

If during the delivery period the Purchaser demands any changes to the 
design or the scope of delivery or fails to fulfil its contractual obligations 
promptly when they become due, this shall result in an interruption of the 
delivery period; the Seller shall not be responsible for any resulting delays in 
delivery. The Seller shall be entitled to effect partial deliveries.  
2. If a non-binding delivery deadline or a non-binding delivery period is 
exceeded by six weeks, the Purchaser shall be entitled to call upon the Seller 
to deliver. On receipt of this reminder the Seller is in default. If the Purchaser is 
entitled to claim compensation for the delay in delivery, this  
 
shall be limited to a maximum of 5 % of the agreed purchase price if the Seller 
has acted with slight negligence.  
3. If, in addition, the Purchaser wishes to withdraw from the agreement and/or 
demand compensation instead of performance, he must, after expiry of the six 
week period specified in Subclause 2, sentence 1 of this Clause, set the Seller 
a reasonable time limit for the delivery. Compensation claims in the event of 
slight negligence are excluded.  
 
If, whilst the Seller is in default, an accident makes it impossible for him to 
deliver, he is nevertheless liable in accordance with the aforementioned 
liability limitations. The Seller is not liable if the damage would have occurred 
even if delivery had been made in good time.  
4. If a binding delivery deadline or a binding delivery period is exceeded, the 
Seller is already in default when the delivery deadline or delivery period is 
exceeded. The rights of the Purchaser are then in accordance with Subclause 
2, sentence 3 and Subclause 3 of this Clause.  
5. The limitations of liability and exclusions of liability set out in this Clause do 
not apply to damage arising from grossly negligent or intentional breach of 
duty by the Seller, its legal representative or agent, or in the event of injury to 
life, limb or health.  
6. In the case of force majeure or disruption of operations at the Seller's or at 
his suppliers' in which the Seller through no fault of his own is temporarily 
unable to deliver the object of purchase by the date agreed or within the period 
agreed, the periods and deadlines named in Subclauses 1 to 4 of this Clause 
shall be extended by the duration of the disruption caused by these 
circumstances. If such disruptions cause a delay in performance of more than 
six months, the Purchaser shall be entitled to withdraw from the agreement. 
Other rights to withdraw from the agreement shall remain unaffected.  
7. If the Purchaser exercises its right to withdraw from the Agreement on 
account of failure to meet the delivery period, the Purchaser shall, in addition 
to repayment of any downpayment made, also be entitled to demand interest 
at a rate of 9 percentage points above the main refinancing operations rate of 
the Central Bank of The Republic of Turkey.(www.tcmb.gov.tr) 
8. During the period of delivery the manufacturer's right to make changes to 
the construction, design, tint of the purchase object and to the extent of 
delivery is reserved provided that in respect of the Seller's interests said 
changes can reasonably be expected to be acceptable to the Purchaser. 
Where the Seller or manufacturer uses symbols or figures to designate the 
purchase order or the object of purchase ordered, no rights may be derived 
merely from this. Any information that is provided in descriptions that are valid 
at the time the agreement is concluded and that concern the scope of delivery, 
appearance, services, dimensions and weights, service product consumption, 
operating costs, freight rates and other values relating to the object of 
purchase shall be deemed approximate. They shall serve as a yardstick for 
determining if the object of purchase is free of defects pursuant to Clause VII.  
V. Acceptance and shipment  
1. The Purchaser shall be entitled to inspect the object of purchase at the 
agreed acceptance location within six days following notification that the object 
of purchase is ready for dispatch. The right to perform an inspection shall be 
deemed to have been tacitly renounced if the inspection is not carried out 
within the specified period or if the dispatch order is issued. The object of 
purchase shall then be deemed to have been transferred and duly delivered 
when it is delivered to the Purchaser or its appointed agent.  
MAN Genuine Parts, MAN Genuine Parts ecoline and MAN Genuine 
Accessories are dispatched without prior indication of readiness for dispatch. 
Should the contents of a shipment with undamaged packaging not comply with 
the shipping note, notification of this must be received by the Seller within 21 
days of receipt; complaints or claims must be made in the same period using 
the forms provided by the Seller or using an IT system made available by the 
Seller. If the above action is not taken, the delivery is considered to have been 
duly accepted.  
Insofar as no contractual agreements to the contrary exist in individual cases, 
all risks are transferred to the Purchaser upon dispatch of the object of 
purchase ex works. If, after notification of readiness for dispatch, the 
Purchaser delays for more than two weeks in taking possession of the object 
of purchase, in issuing the shipping instructions, in fulfilling the payment 
agreements or in providing the agreed surety, then the Seller shall after expiry 
of an appropriate period of grace that has been stipulated in writing be entitled 
to demand 15% of the purchase price as compensation. Said compensation 
shall be higher or lower, depending on whether the Seller or Purchaser can 
furnish proof of a larger (Seller) or smaller (Purchaser) extent of damage.  

MAN Truck & Bus AG  
 

General Terms and Conditions for the sale and delivery of brand-new commercial 

vehicles and any units contained therein, including as xKD sets, as well as the 

sale and delivery of MAN Genuine Parts, MAN Genuine Parts ecoline and MAN 

Genuine Accessories  

 
 



 

 

2. If the Seller does not exercise its right under Subclause 1, it shall then, 
without prejudice to its other rights, be entitled to dispose freely of the object of 
purchase and to deliver an equivalent object of purchase in its place in 
accordance with the terms of the Agreement and within a reasonable period.  
3. All transport containers and transport frames shall remain the property of 
the Seller and must be returned by the Purchaser to the respective supplying 
plant immediately and free of charge. The Seller shall be entitled to charge the 
Purchaser a security deposit for any transport containers delivered. The 
corresponding amount of the security deposit shall be credited to the 
Purchaser when the transport containers are returned. The amount of the 
respective security deposit shall be based on rates which shall be set at the 
Seller's discretion.  
Security deposits shall be billed at regular intervals to be set by the Seller.  
Payment of the security deposit shall be made without cash, through bank 
transfer or by cheque. The Seller reserves the right to charge security deposits 
for all container types.  
 
 
VI. Retention of title  
1. The object of purchase shall remain the property of the Seller until the 
Purchaser has fulfilled the Seller's claims under the Purchase Agreement.  
In addition, the retention of title shall also apply to claims of the Seller against 
the Customer arising during the normal course of business until the claims in 
connection with the purchase are settled.  
At the Purchaser's request the Seller is obliged to waive his retention of title if 
the Purchaser has incontestably fulfilled all obligations in connection with the 
object of purchase and adequate security is available for the remaining claims 
arising from normal business relations.  
The Purchaser who is a member of the Seller's sales network and the 
Purchaser who provides more than just insignificant value creation on the 
object of purchase, are entitled to resell the object of purchase in the normal 
course of business. The same applies to all Purchasers from the above-
mentioned group of purchasers for MAN Genuine Parts, MAN Genuine Parts 
ecoline and MAN Genuine Accessories. The Purchaser shall now transfer his 
claims from reselling the object of purchase to the Seller, amounting to the 
purchase price agreed with him. This transfer shall apply irrespective of 
whether the item of purchase has been resold without or only after processing. 
The Purchaser shall remain entitled to collect the claim even after the transfer. 
The Seller's entitlement to also collect the claim remains unaffected by this. 
However, the Seller shall not collect the claim as long as the Purchaser meets 
his payment obligations, is not in default and, in particular, has not applied to 
institute insolvency proceedings. While the retention of title applies the Seller 
is entitled to have the vehicle registration document in his possession.  
2. Should the Purchaser fail to pay the purchase price and prices for additional 
services or fails to pay in accordance with the terms of this contract, the Seller 
shall be entitled to withdraw from the contract and/or in the event of a culpable 
breach of contractual obligations on the part of the Purchaser shall be entitled 
to claim compensation instead of performance if the Seller has given the 
Purchaser notice to remedy the breach without result, unless such notice is 
deemed unnecessary according to the statutory provisions. Without prejudice 
to the Purchaser's payment obligations, the Seller shall be entitled to sell the 
object of purchase, plus accessories, that it has taken back into its possession 
on the open market for the best possible price. The Seller shall at its discretion 
also be entitled to arrange for a publicly appointed and sworn expert to 
ascertain the customary value of the object of purchase. The Purchaser shall 
bear all costs arising from the sold object's being taken back and reutilised. 
The utilisation costs, without provision of proof, are 5% of the usual selling 
value. They shall be set higher or lower if the Seller can furnish proof of higher 
costs or the Purchaser can furnish proof that lower costs or no costs at all 
have been incurred. If the Purchaser fails to fulfil its obligations and if the 
Seller asserts its retention of title, then under no circumstances may it be 
claimed that the object of purchase is required to maintain the Purchaser's 
business.  
3. While the retention of title applies, the object of purchase may not be 
pledged or transferred by way of security without the Seller's written consent.  
In the event of intervention by creditors of the Purchaser, and in particular in 
the event of levies of execution in respect of the object of purchase, the 
Purchaser must notify the Seller accordingly by registered airmail. The costs of 
measures to remove the intervention, including in particular costs of 
intervention proceedings, shall be borne by the Purchaser if the Seller is 
unable to collect such costs from the opposing party.  
During the period of retention of title the Purchaser must insure the object of 
purchase for theft, burglary, fire, third-party liability and damage with the 
proviso that the Seller shall be entitled to the rights under the insurance policy 
until payment in full of the remaining amounts due. The insurance policy and 
also premium receipts must be submitted to the Seller on request. During the 
period of the retention of title, the Purchaser is obliged to maintain the object 
of purchase in proper condition and to conduct immediately and professionally 
any repairs that become necessary.  
4. If the country in which the object of purchase is held does not authorise  
retention of title but does permit the Seller to reserve other rights to the object 
of purchase, the Seller may exercise these rights. The Purchaser is obligated 
to take all measures at his own expense that are necessary to enable the right 
to ownership or, in place of this, other rights to the object of purchase to enter 
into force or be upheld.  
5. The Seller has the right to waive the rights to retention of title as covered by 
Section VI by submitting a written notification of such to the Purchaser. The 
Purchaser is considered to be in agreement to the waiver when, after 
notification of the waiver has been submitted, he accepts the next service 
provision and/or delivery of goods from the Seller as commissioned by the 
Purchaser, or by submitting a written declaration to the Seller.  
VII. Liability for defects  
1. The Purchaser's right to assert claims on account of defects in objects of 
purchase shall expire one year after delivery of the object of purchase. If the 
object of purchase is sold on to the end customer (contracting partner of the 
Purchaser), then claims shall expire one year after the object of purchase is 
delivered to the end customer, provided that delivery to the end customer is 
effected within 12 months of the object of purchase being completed by the 
Seller, unless one of the following provisions applies.  
Claims of the Purchaser on account of defects in the objects of purchase 
specifically listed below shall expire as follows:  
a. On account of defects in the driveline subassemblies (engine, gearbox, 
transfer case and drive axle(s)) installed in new commercial vehicles (with the 
exception of attachments for these components): within 24 months of the 

object of purchase being delivered to the end customer or 36 months after the 
object of purchase is completed by the Seller, whichever occurs first;  
 
b. On account of defects in new and replacement components relating to the 
engine, gearbox and driven axles within 24 months of installation (with 
unlimited mileage within the first 12 months of installation, and then  
up to a mileage of max. 200,000 km) or within 30 months of these components 
being completed by the Seller, whichever occurs first;  
 
c. On account of defects on MAN Genuine Parts, MAN Genuine Parts ecoline 
and MAN Genuine Accessories within 24 months of delivery.  
 
d. For transporters with the model designation MAN TGE a period of limitation 
of liability of 2 years after delivery of the object of purchase shall apply, 
irrespective of the approval type. In the event of resale to the end customer 
(contractual partner of the Purchaser), the right to assert claims expires 2 
years  
 
 
 
 
after delivery of the purchase object to the end customer, assuming that 
delivery to the end customer takes place within 12 months after completion of 
the purchase object by the Seller.  
 
2. Shortening the statute of limitations as set out in Subclause 1, sentence 1 
and the exclusion of liability for defects in Subclause 1, sentence 2 do not 
apply to damage arising from grossly negligent or intentional breach of duty by 
the Seller, its legal representative or agent, or in the event of injury to life, limb 
or health.  
3. If, in accordance with the statutory regulations, the Seller is liable for 
damage caused by slight negligence, the Purchaser's liability is limited:  
Liability shall exist only in the event that material contractual obligations are 
breached, such as those that the Purchase Agreement intends to impose on 
the Seller by virtue of its very content and purpose or whose performance is a 
prerequisite for the proper execution of the Purchase Agreement in the first 
place and on compliance with which the Purchaser may and does regularly 
rely. This liability shall be limited to typical kinds of damage foreseeable at the 
time the agreement was concluded. Insofar as the damage is covered by 
insurance taken out by the Purchaser for the type of damage in question 
(fixed-sum insurance policies are excluded), the Seller shall be liable only for 
possible concomitant disadvantages for the Purchaser (e.g. higher insurance 
premiums or interest-related disadvantages) until the claim in question has 
been settled by the insurance company.  
Personal liability of the legal representatives, persons acting under instructions 
and employees of the Seller's company for damage caused by slight 
negligence on their part is excluded.  
Subclause 2 of this Clause applies accordingly to the aforementioned 
limitation of liability and the aforementioned exclusion of liability.  
4. Irrespective of whether the Seller is at fault, any liability of the Seller in 
respect of fraudulent concealment of a defect, from taking over a warranty or a 
procurement risk and according to the product liability law shall remain 
unaffected.  
5. If the object of purchase is an xKD set, the regulations set out under 
Subclause VII No. 1, sentence 1 and No. 1a regarding liability for defects shall 
apply, with the following modifications:  
a. The date of completion of the object of purchase by the Seller in 
accordance with Subclause VII No. 1, sentence 1 and No. 1 a. is given on 
delivery from the Seller to the Purchaser.  
b. In Subclause VII No. 1a., "in new commercial vehicles" shall be replaced by 
"in new commercial vehicles or xKD sets".  
6. Moreover, the Seller shall grant a warranty against rust corrosion of truck 
cabs for a period of 60 months from the date of first registration or 66 months 
from the date of completion by the Seller / delivery of xKD sets from the Seller 
to the Purchaser, whichever occurs first.  
 
Prerequisites for this are as follows:  
a. Any preservation work in accordance with the maintenance instructions 
must be carried out by an authorised workshop (the Purchaser must provide 
the Seller with proof or the warranty shall expire)  
b. Any mechanical defects that occur must be rectified by a specialist 
workshop. Protective body-cavity coating must be carried out in accordance 
with the Seller's instructions.  
For transporters with the model designation MAN TGE, this is regulated 
elsewhere.  
7. As regards the procedure for the elimination of defects, the following shall 
apply:  
a. The Purchaser shall address claims in respect of defects to the Seller. In 
the event of oral notifications of claims the Purchaser is to be given a written 
confirmation of receipt of the notification in question.  
b. If the object of purchase breaks down because of a defect the Purchaser 
may, with the Seller's prior consent, contact a different master workshop.  
c. For the parts that are installed in the course of the elimination of defects, the 
Purchaser is entitled to make claims arising from defects until the period of 
limitation of liability for the object of purchase under the Purchase Agreement 
has expired.  
d. Any parts that are replaced become the property of the Seller.  
8. Changes in ownership of the object of purchase do not affect the claims for 
elimination of defects.  
9. No defects shall apply in the event of, for example, damage due to  
• the effect of an external mechanical force  
• failure to adhere to the Operator's Manual  
• the omission of prescribed maintenance work or incorrect performance of 
maintenance work  
• improperly modified parts  
• installation of parts from third parties  
• normal wear, in particular of batteries, clutch linings, brake linings, brake 
drums, V-belts, bearings, trailer couplings, fifth-wheel couplings, windscreen 
wiper blades, glass (physical damage), bulbs, spiral hoses and spiral cables  
• incorrect driving behaviour  
• consequences of accidents  
• blocked or soiled fuel lines or filters  
VIII. Liability for other defects  



 

 

1. Other claims on the part of the Customer that are not regulated by Clause 
VII. “Liability for defects” shall lapse in accordance with the ordinary statutory 
periods for the limitation of liability.  
2. The liability for delay in delivery is definitively laid down in Clause IV. In 
respect of any other claims for compensation against the Seller, the following 
provisions of Clause VII shall apply accordingly: “Liability for defects”, sections 
2, 3 and 4. 
 
IX. Connected vehicle  
 
1. The object of purchase is a “connected vehicle”. This makes it possible for 
the Purchaser to utilise various services for the purposes of fleet management 
and logistical processes. The Purchaser can commission these services via 
the RIO Platform.  
For this purpose, the object of purchase transmits data to the manufacturer 
(MAN Truck & Bus AG), such as:  
• Vehicle status information (e.g. engine speed, speed, fuel consumption)  
• Ambient conditions, (e.g. temperature, rain sensor, distance sensor)  
• Operating condition of system components (e.g. fuel level, tyre pressure, 
battery status)  
• Faults and defects in important system components (e.g. lights, brakes)  
• Response of the system in specific driving situations (e.g. application of he 
advanced emergency braking system, use of the stability control systems)  
• Information on incidents which could cause vehicle damage  
 
2. This data includes some personal data, where necessary, as well as the 
vehicle identification number. The manufacturer (data receiver) uses the data 
for the ongoing development of the service offering, but only in aggregated or 
anonymised form (without driver ID) for the:  
 
• Collection of vehicle data (e.g. plausibility checking and establishing 
performance indicators for the reduction of fuel consumption and wear and 
tear)  
• Collection of service and maintenance data, as well as diagnostic memory 
entries for fault diagnosis and prevention  
• Evaluation of vehicle data for compliance with warranty obligations, product 
liability (recall action)  
• Analysis of vehicle data for improving the quality of vehicle functions as well 
as optimisation of products and services  
 
3. The Purchaser agrees that recorded or personal vehicle data may be 
transmitted to the manufacturer in the course of the operation of the object of 
purchase for the purposes specified above. All of the analyses carried out by 
the manufacturer serve the purposes specified above. The manufacturer uses 
the saved data to provide contractual services, provided that the Purchaser 
has agreed to the processing of this data. The manufacturer shall only collect, 
process and use personal data in order to provide services provided that the 
Purchaser has given their consent or a legal provision explicitly allows or 
orders it. If the Purchaser objects, in writing, either to the Seller or the 
manufacturer, to the aforementioned transmission of data, services which 
require the transmission of data may not be provided.  
 
X. Applicable law  
The Purchase Agreement shall be subject to the laws of the Federal Republic 
of Germany. The application of uniform laws on the conclusion of international 
purchase agreements for movable property and on the international purchase 
of movable property is excluded.  
XI. Place of performance and place of jurisdiction  

The place of performance shall be the respective supplying plant of the Seller.  
The place of jurisdiction for both parties for all present and future direct and 
indirect claims arising from the business relationship, including for cases 
involving bills of exchange and documents, shall be Ankara, Turkey.  
However, the Seller reserves the right to choose to have disputes under the 
present Agreement decided in accordance with the Rules of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce, by one or more arbitrators appointed in 
accordance with these rules, whereby any such decision shall be final and 
binding on both parties to the Agreement; alternatively, the Seller may choose 
to bring a case at the court with jurisdiction for the Purchaser's place of 
domicile or at the court for the place where the highest national court of the 
Purchaser has its seat.  
As at: 04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Aşağıdaki »Çalışma şartları«, alıcının sözleşmenin imzalanmasında ticari 
veya serbest mesleki faaliyetini yürütme adına hareket eden bir işletme veya 
kamu hukukuna tabi bir tüzel kişilik veya bir kamu hukuksal fon sermayesi 
olması kaydıyla, satıcı tarafından (MAN Truck & Bus AG veya MAN Kamyon 
ve Otobüs Ticaret A.Ş.) alıcıya yapılan fabrika çıkışı yeni araçların ve xKD 
setleri de dahil olmak üzere, bunların agregalarının ve de MAN-Orijinal 
parçalarının®, MAN-Orijinal aksamlarının® ve ecoline MAN Orijinal 
parçalarının® teklifleri ve satışları için geçerlidir. xKD seti olarak araç satışı şu 
anlama gelir: Knocked Down, örneğin. CKD (Completely Knocked Down), SKD 
(Semi Knocked Down), TiB (Truck in the Box) ve CiB (Chassis in the Box). 

 

Alıcının işbu satış ve teslimat şartlarına aykırı düşen genel çalışma şartları, 
siparişin verilmesinde esas alınmış olsalar ve satıcı tarafından bunların 
içeriğine açıkça itiraz edilmiş olsa dahi, satıcı için bağlayıcı değildirler. 

 

I. Sözleşme imzalanması / Alıcının hak ve yükümlülüklerinin devri 

1.Satıcının verdiği teklifler, eğer teklifte açıkça farklı bir vaatte bulunulmamış ise, 
bağlayıcı değildirler. Alıcı siparişine azami 6 haftaya kadar bağlı kalır. Satış 
sözleşmesi satıcının ayrıntılı tanımlanan satın alma konusu mal siparişini 
belirtilen süreler dahilinde yazılı olarak teyit etmesi veya teslimatı 
gerçekleştirmesi halinde akdedilmiş sayılır. Satıcının yazılı sipariş teyidi 
sözleşmenin belirleyici esasıdır. Varılan tüm anlaşmalar, sözlü tali 
mutabakatlar ve sözleşme tadilatları ancak bunların satıcı tarafından yazılı 
olarak onaylanması halinde geçerliliğe sahiptirler. 

2.Alıcının satış sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerinin devri satıcının 
yazılı onayını gerektirir. 

 

II.Fiyatlar 

1.Satış konusu malın fiyatı, herhangi bir ıskonto veya diğer indirimler hariç ve 
üzerine o tarihte geçerli olan oranda tüm vergiler ilave edilecek fabrika teslimi 
fiyattır (Satış fiyatı). Anlaşmaya varılan yan hizmetler (örneğin transfer 
ücretleri, ambalaj, finansman masrafları vs. gibi) ayrıca hesaplanır Gümrük 
vergileri ve harçlarını, navlunu ve benzeri giderleri müşteri öder. 

2.Fiyatlar teklifin verilmesinde verilen maliyet esaslarına dayanır. Teslimatın 
yapılmasına kadar bu maliyet esaslarında önemli değişiklikler meydana 
gelmesi halinde satıcının fiyat uyarlaması hakkı saklıdır. Önemli olarak asgari 
% 5 oranında bir değişiklik kabul edilir. Bu durumda alıcı sipariş teyidini aldığı 
tarihten itibaren 2 hafta içerisinde cayma hakkında sahiptir. 

 

III.Ödeme - Temerrüt, mahsuplaşma ve alıkoyla hakkı 

1.Satış fiyatı ve yan hizmetlerin fiyatları ödeme vadesi satış konusu malın teslim 
edildiği ve faturanın verildiği veya gönderildiği tarihtir. Satış fiyatı ödemesi 
varılan anlaşmalara uygun olarak ve masrafsız halde satıcı tarafından 
belirtilen hesaba yapılır. 

Yedek parça teslimatlarında ödeme vesaik mukabili peşin esasına göre yapılır. 
Akreditifler, senetler, çekler ve ödeme emirleri vs. sadece varılan anlaşmalara 
göre ve ödeme aracı olarak, fakat ödemenin yerine kaim olmamak üzere, 
oluşan her türlü senet, tahsilât ve sair masraflarının da ödenmesi kaydıyla 
kabul edilir. Iskonto etme veya vade uzatımı ifa olarak etme kabul edilmez. Bu 
tür araçların karşılıksız çıkması halinde satıcı zamanında ibraz etme, protesto 
çekme ve ihbar ve iade için hiçbir mesuliyet üstlenmez. Ödenen olası 
kaporalara faiz işletilmez. 

Alıcının satış fiyatını ödemede temerrüte düşmesi halinde satıcı Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB ) (www.tcmb.gov.tr) tarafından ilan edilen 
baz faizin 9 puan üzerinde faiz talep etme hakkına sahiptir 

2.Alıcı satıcının alacalarını ancak ve sadece kendi alacağı tartışmasız veya 
kesinleşmiş bir karar varsa kendi alacağından mahsup edebilir. Alıcının aynı 
sözleşmeden doğan karşı alacakları bu hükümden hariç tutulut. Alacak 
haklarının sadece satış sözleşmesine dayanması halinde alıkoyma hakkını 
geçerli kılabilir. 

3.Alıcının ana borcun yanında ödemesi gereken faiz ve masraflar var ise, alıcının 
tüm borcun kapatılmasına yetecek tutarda olmayan ödemeleri sırasıyla önce 
masraflara, sonra faizlere ve en son olarak ta ana paraya sayılır. 

 

IV.Teslimat ve Teslimatın Gecikmesi 

1.Bağlayıcı veya bağlayıcı olmayan şekilde anlaşmaya varılabilen teslimat 
tarihleri ve teslimat süreleri yazılı olarak belirtilir. Teslimat süresi, eğer farklı bir 
anlaşmaya varılmamış ise, yazılı sipariş teyit tarihi ile birlikte ve tüm ticari ve 
teknik ayrıntıların aydınlatılmasından ve de, eğer üzerinde anlaşmaya varılmış 
ise, kaparo ödemelerinin gerçekleştirilmesinin ardından başlar. Gönderinin 
teslimat süresi dahilinde sevkiyata hazır hale getirilmiş ve bunun müşteriye 
bildirilmiş olması halinde sözleşme süresine riayet edilmiş kabul edilir. 

Yedek parçalarda Parçaların söz konusu süre dahilinde fabrika teslimi hazır 
veya gönderilmiş olması halinde teslimat süresine riayet edilmiş kabul edilir. 

Alıcının teslimat tarihinin işlediği süre esnasında modelde veya teslimat 
kapsamı açısından herhangi bir değişiklik talep etmesi veya sözleşme 
yükümlülüklerini vadesi geldiğinde zamanında yerine getirmemesi halinde 
teslimat süresinin işlemesi durur ve bu sebeple teslimat tarihinde ortaya 
çıkabilecek olası gecikmelerden satıcı sorumlu değildir. Satıcı kısmi teslimat 

yapma hakkına sahiptir.  

2.Alıcı bağlayıcı olmayan bir teslimat tarihinin veya bağlayıcı olmayan bir teslimat 
süresinin aşılmasından sonra altı hafta süreyle satıcıdan teslimatı 
gerçekleştirmesini talep edebilir. Bu talebin alınması ile birlikte satıcı 
temerrüde düşer. Alıcının herhangi bir gecikmeden dolayı tazminat hakkı 
doğması halinde bu satıcının hafif ihmalinde bu anlaşmaya varılan satış 
fiyatının azami % 5’i oranıyla sınırlıdır 

3.Alıcının sözleşmeden çekilmek istemesi ve/veya ifa yerine tazminat talep 
etmesi halinde satıcıya 6 haftalık sürenin dolmasının ardından 2. fıkranın 1. 
bendi uyarınca teslimat için makul bir süre tanımak zorundadır. Hafif kusurda 
tazminat talep hakkı söz konusu olamaz. 

Eğer satıcının gecikme esnasında teslimatı gerçekleştirmesi tesadüf sonucu 
imkansızlaşır ise yukarıda anılan mesuliyet sınırlamaları dahilinde mesuldür. 
Satıcı hasarın teslimatın zamanında yapılmasında dahi ortaya çıkmış olsaydı 
mesul olamaz. 

4.Eğer bağlayıcı bir teslimat süresi veya bağlayıcı bir teslimat tarihi aşılır ise, 
satıcı teslimat süresinin sona erdiği anda veya teslimat tarihinin dolduğu anda 
gecikmeye düşmüş sayılır.  Bu durumda alıcının hakları 2. fıkranın 3. bendi ve 
bu maddenin 3 fıkrası uyarınca tayin edilir. 

5.Bu maddede yer alan mesuliyet sınırlamaları ve adem-i mesuliyetler satıcının, 
yasal temsilcisinin veya vekilinin kendi yükümlülüklerini ağır ihmal sonucu veya 
kasıtlı olarak ihlal etmesinden kaynaklanan hasarlarda ve de ölüm, yaralanma 
veya sağlık zararlararında geçerli değildir. 

6.Satıcıyı kendi suçu olmaksızın satış konusu malı anlaşmaya varilen tarihte 
veya anlaşmaya varılan süre dahilinde teslim etmekten alıkoyan mücbir 
sebepler veya satıcıda veya satıcının sevkiyatçılarında ortaya çıkan işletme 
arızaları işbu maddenin 1 ila 4. fıkralarında anılan süreleri ve tarihleri söz 
konusu durumlara bağlı ifa engellemeleri süresi kadar uzartır. Söz konusu 
engellemelerin altı aydan daha fazla bir ifa ertelemesine sebep olması halinde 
alıcı sözleşmeden geri çekilebilir. Diğer geri çekilme hakları bundan 
etkilenmez. 

7.Alıcının teslimat süresine riayet edilmemesi sebebiyle sözleşmeden çekilme 
hakkını kullanmış olması halinde alıcı ödemiş olduğu olası kapora tutarlarının 
iadesi yanında Türkiye Cumhuriyeti Merkez  TCMB  (www.tcmb.gov.tr) 
tarafından ilan edilen baz faizin 9 puan üzerinde faiz talep etme hakkına 
sahiptir. 

8.Teslimat süresi boyunca İmalatçı tarafından konstrüksiyon veya form 
değişiklikleri, renk tonunda sapmalar veya teslimat kapsamında değişiklikler 
yapma hakkı, eğer bu değişiklikler veya sapmalar satıcının çıkarları göz 
önünde bulundurulduğunda alıcı için makul ve yerinde ise, saklı kalır. Eğer 
satıcı veya imalatçı siparişin veya sipariş edilen satış malının işaretlenmesi için 
semboller veya numaralar kullanmışlar ise sadece buradan herhangi bir hak 
iddia edilemez. Sözleşmenin yapılması esnasında geçerli olan, teslimat 
kapsamı, görünüşü, hizmetler, ölçüler ve ağırlıklar, işletme maliyetleri, navlun 
ücretleri ve satılan mal ile ilgili sair değerler hakkındaki tanımlamalarda yer 
alan veriler yaklaşık değerler olarak kabul edilir. Bu veriler satın alınan malın 
VII madde uyarınca malzeme kusurlarından ari olup olmadığının 
belirlenmesine ölçek olarak kabul edilirler. 

 

V.Kabul ve sevkiyat 

1.Alıcı sevkiyatın hazır olduğu bildiriminden itibaren 6 gün içerisinde satış konusu 
malı anlaşmaya varılan kabul yerinde kontrol etmekle yükümlüdür. Satış 
konusu malın belirtilen bu süre dahilinde kontrol edilmemesi veya sevkiyat 
talimatının verilmesi halinde kontrol hakkından zımnen feragat edilmiş sayılır. 
Bu durumda satış konusu mal alıcıya veya alıcı vekiline teslimat ile birlikte 
teslim alınmış ve nizami şekilde teslim edilmiş sayılır. 

MAN-Orijinal parçalarının®, MAN-Orijinal aksamlarının® ve MAN-Orijinal 
değiştirme parçalarının® sevkiyatı önceden sevke hazır bildirimi yapılmadan 
gerçekleşir. Gönderi içeriğinin ambalaj hasarsız haldeyken sevkiyat bildirimi ile 
uyuşmaması halinde ilgili bildirimin (ihbarın) malın tesellümünü müteakip 21 
gün içerisinde satıcıya ulaşmış olması gerekir; itirazlar veya reklamasyonlar 
aynı süre dahilinde satıcının bu işlemler için öngördüğü formlar kullanılarak 
veya satıcı tarafından tasarrufa sunulan BT sistemleri üzerinden yapılır. Aksi 
takdirde teslimat nizami şekilde kabul edilmiş sayılır. 

Eğer münferit durumda sözleşme ile farklı bir anlaşma yapılmamış ise, satış 
konusu malın fabrikadan sevk edilmesi ile birlikte tüm riskleri alıcıya geçer. 
Alıcının malın sevkiyata hazır olduğunun bildiriminden itibaren malı teslim 
almada veya sevk talimatını vermede veya ödeme mutabakatlarını yerine 
getirmede veya anlaşmaya varılan teminatları vermede 2 haftadan daha fazla 
gecikir ise, satıcı yazılı olarak tanınan makul bir ek sürenin dolmasından 
itibaren satış fiyatının % 15’i oranında tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu 
tazminat satıcının daha yüksek bir veya alıcının daha düşük bir yada hiç hasar 
kanıtlaması halinde daha yüksek veya daha düşük belirlenir 

2. Satıcı 1. bentteki hakkını kullanmaması halinde diğer haklarına halel 
gelmeksizin satış konusu mal üzerinde serbest tasarrufta bulunma yetkisine ve 
bunun yerine makul bir süre dahilinde eşdeğeri başka bir malı sözleşme 
şartlarında teslim etme yetkisine sahiptir. 

3. Tüm nakliye konteynırları ve kasaları satıcının mülkiyetinde kalır ve alıcı 
bunları en kısa sürede ve ücretsiz olarak satıcıya geri teslim etmekle 
yükümlüdür. Satıcı sevk edilen her bir nakliye konteynırı için bir depozito ücreti 
fatura edebilir. Bu depozito ücreti alıcıya söz konusu nakliye konteynırlarının 
iade etmesinden sonra ilgili tutarda alacak kaydedilir. Söz konusu depozito 
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ücretinin tutarı satıcı tarafından serbestçe belirlenen 

  

 

  

ücretlere göre hesaplanır. Depozito tutarı konusunda hesaplaşma düzenli, 
satıcı tarafından belirlenen aralıklarla gerçekleştirilir. 

Nakit ödemeler esas itibarıyla sadece sözleşme ilişkisinin sona ermesi halinde 
mümkündür. 

Satıcı her tür nakliye konteynırı (kabı) için depozito alma hakkını saklı tutar. 

 

VI.Mülkiyet hakkının saklı tutulması 

1.Teslimatı yapılan mal satıcının sözleşmeye dayalı alacaklarının tamamen 
ödenmesine kadar satıcının mülkiyetinde kalır. Bunun yanında mülkiyet hakkı 
satıcının alıcıdan cari ticari ilişkisinden doğan alacakları için de satış ile ilgili 
alacakların tamamen ödenmesine kadar saklı kalır. 

 Alıcının alım konusu mal ile ilgili satıcının tüm alacaklarını kesin/itirazsız 
şekilde karşılamış ise ve cari ticari ilişkiden doğan diğer alacaklar için de 
makul bir teminat bulunuyor ise satıcı alıcının talebi üzerine mülkiyet hakkının 
saklı tutulmasından feragat etmekle yükümlüdür. 

 Satıcının satış teşkilatının bir üyesi olan alıcı ve de alım konusu nesnede 
sadece önemsiz bir değer yaratmadan daha fazlasını sağlayan alıcı normal 
ticari ilişkide alım konusu malı tekrar satma hakkına sahiptirler. Bu hüküm 
MAN Orijinal parçalarının®, MAN ecoline Orijinal parçalarının ve MAN Orijinal 
aksamlarının® yukarıda anılan alıcı grubundan alıcılar için de geçerlidir. Alıcı 
alım konusu malın tekrar satışından doğan alacaklarını anlaşmaya varılan 
alım fiyatı tutarında satıcıya devreder. Bu devir alım konusu malın işlenmeden 
veya işlendikten sonra tekrar satılmış olup olmamasına bakmaksızın geçerlidir. 
Alıcı bu devir ve temlikten sonra da alacakları tahsile yetkilidir. Satıcının 
alacakları tahsil etme yetkisi bundan etkilenmez. Fakat satıcı, alıcının ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirdiği, temerrüte düşmediği ve özellikle de iflas 
başlatılmasına dair başvuruda bulunmadığı sürece alacak tahsilat hakkı yoktur 
Elde tutulduğu sürece araç tescil belgesine sahip olma hakkı satıcıya aittir.. 

2.Alıcının satın alma fiyatını veya yan hizmetlerin bedellerini hiç ya da 
sözleşmeye uygun şekilde ödememesi halinde satıcı sözleşmeden cayabilir 
ve/veya alıcının kusurlu şekilde yükümlülüğünü ihlal etmiş olması durumunda 
alıcıya yasal hükümler uyarınca süre verilmesinin gereksiz olduğu durumlar 
dışında yükümlülüğünü yerine getirmesi için makul bir süre tanımış ve bu süre 
dolmuş ise, ifa yerine tazminat talep edebilir.   Satıcı alıcının ödeme 
yükümlülüklerine halel gelmeksizin aksamları ile birlikte tekrar geri alınan satış 
konusu malı serbest elden satmak suretiyle olası en iyi şekilde değerlendirme 
hakkına sahiptir. Satıcı kendi serbest seçimine bağlı olarak satış konusu malın 
rayiç satış bedelini kamuca atanmış ve yeminli bir bilirkişiye tespit ettirme 
yetkisine sahiptir. Alıcı satış konusu malın geri alımı ve değerlendirilmesi ile 
ortaya çıkan ilgili tüm masrafları karşılar. Değerlendirme maliyetleri ispatsız 
satış değerinin % 5’i tutarındadır. Bu maliyetler satıcının daha yüksek 
olduklarını veya alıcının daha düşük olduklarını ya da hiç masraf olmadığını 
kanıtlaması halinde daha yüksek veya daha düşük belirlenir. Alıcının 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve satıcının saklı tuttuğu mülkiyet hakkını 
geçerli kılması halinde satış konusu malın alıcının işletmesinin devam 
ettirebilmesi için vazgeçilmez olduğu sebebiyle hiçbir şekilde itiraz edilemez. 

3.Mülkiyet hakkı saklı kaldığı sürece satış konusu malın satıcının yazılı izni 
olmadan rehine verilmesi veya teminat gösterilmesi yasaktır.  

 Özellikle de satış konusu malın rehine verilmesi halinde olmak üzere, alıcının 
alacaklılarının müdahale etmesi durumunda alıcı satıcıyı taahhütlü uçak 
postası mektup ile haberdar etmekle yükümlüdür. Özellikle de üçüncü şahıs 
karşı davalarında olmak üzere, söz konusu müdahaleyi bertaraf etme 
önlemlerinin masraflarını satıcının karşı taraftan tahsil edememesi halinde alıcı 
karşılar. 

 Mülkiyet hakkı saklı kaldığı sürece alıcı satış konusu malı çalınmaya, 
hırsızlığa, yangına, mali mesuliyete ve hasara karşı söz konusu sigorta 
sözleşmesinden doğan haklar, alacaklarının tamamı ödenene kadar satıcıya 
ait olmak üzere sigortalanacaktır. Sigorta poliçesi ve prim ödeme makbuzları 
talep halinde satıcıya ibraz edilecektir. Alıcı mülkiyet hakkını saklı kaldığı 
sürece satış konusu malı kusursuz durumda tutmakla ve gerekli olacak 
tamiratları hemen uzmanlarına yaptırmakla yükümlüdür. 

4.Eğer satış konusu malın bulunduğu ülke mevzuatı uyarınca mülkiyet hakkının 
saklı tutulmasına izin verilmiyor, fakat satıcının satış konusu maldaki diğer 
hakları saklı tutmasına müsaade ediyor ise, bu durumda satıcı bu hakları 
kullanabilir. Alıcı satış konusu mal üzerindeki mülkiyet hakkının saklı tutulması 
veya bunun yerine mal üzerindeki diğer hakların geçeri kılınması ve idame 
ettirilmesi için masrafları kendisine ait olmak üzere gerekli her türlü önlemi 
almakla yükümlüdür 

5.Satıcı VI. Maddede düzenlenen mülkiyeti saklı tutma haklarından yazılı bir 
beyanla feragat edebilir. Alıcı bu feragat beyanına söz konusu feragat 
beyanının kendisine tebliğ edilmesini takip eden bir sonraki ve kendisi 
tarafından sipariş edilen satıcı hizmetini / mal sevkiyatını kabul etmek veya 
satıcıya uygun bir yazılı beyanda bulunmak suretiyle muvafakat eder. 

 

VII.Üründe ayıplara dair mesuliyet 

1.Alıcının satış konusu malda ayıptan dolayı doğan talep hakları teslimatı 
müteakip 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Son kullanıcı müşteriye 
(alıcının sözleşme partneri) tekrar satışı halinde söz konusu talep hakları 
aşağıdaki düzenlemelerden herhangi birine tekabül etmesi durumu hariç 
olmak üzere, satış konusu malın üretimini müteakip 12 ay içerisinde son 
kullanıcı müşteriye teslim edilmiş olması şartıyla malın son kullanıcı müşteriye 
teslimini müteakip 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. 

 

Alıcının aşağıda özel olarak anılan satış konusu mallarda ayıplardan dolayı 
talep hakları aşağıdaki şekilde zaman aşımına uğrarlar: 

 

a.Yeni ticari araçlarda monte edilmiş tahrik agregaları, motor, şanzıman, arazi 
şanzımanı ve çekişli aksta (akslarda) (bu agregaların montaj parçaları hariç) 
işçilik / malzeme hatasından dolayı - daima hangisi önce dolarsa - ya satış 

konusu malın son kullanıcıya teslimatından itibaren 24 ay içerisinde veya satış 
konusu malın satıcı tarafından imalatından itibaren 36 ay içerisinde; 

 

  

 

b.Motorla, şanzımanla ve çekişli akslarla ilgili yeni agregalarda ve değiştirme 
agregalarında ayıptan dolayı - daima hangisi önce dolarsa - ya montajı 
müteakip 24 ay içerisinde (montajı müteakip ilk 12 ay içerisinde kilometre 
sınırlamasız, bir yıldan sonra azami 200.000 Km dolana kadar)  veya ürünün 
satıcı tarafından imalatını müteakip 30 ay içerisinde; 

 

c.MAN-Orijinal parçalarında®, MAN-Orijinal aksamlarında® ve MAN-Orijinal 
değiştirme parçalarında® ayıptan dolayı teslimattan itibaren 12 ay içerisinde. 

 

d.MAN  TGE  transporter araç için ruhsat türünden bağımsız olarak satılan malın 
sevk tarihinden itibaren 2 yıllık bir zaman aşımı süresi geçerlidir.    Bir nihai 
tüketiciye (sözleşme ortağının alıcısına) tekrar satışı durumunda bu son 
kullanıcı müşteriye teslimatın satın alınan ürünün üretimini müteakip ilk 12 ay 
içerisinde satıcı tarafından gerçekleştirilmiş olması şartıyla teslimatı müteakip 
2 yıl içinde zaman aşımına uğrar. 

2.Bu maddenin 1’inci fıkrasının  1’inci bendinde yer alan zaman aşımının 
kısaltılması ve de 2’inci bentte de yer alan üründeki yapılara dair mesuliyetten 
muafiyet satıcının, yasal temsilcisinin veya vekilinin kendi yükümlülüklerini ağır 
ihmal sonucu veya kasıtlı olarak ihlal etmesinden kaynaklanan hasarlarda ve 
de ölüm, yaralanma veya sağlık zararlararında geçerli değildir. 

3.Satıcının kanuni hükümler gereği işbu şartlarla ilgili olarak hafif ihmal sonucu 
sebep olunan bir hasarı karşılamakla yükümlü olması halinde satıcı sınırlı 
sorumluluğa sahiptir: 

 Mesuliyet, örneğin satınalma sözleşmesinin içeriğine ve amacına göre 
satıcıya yüklemek istediği veya ancak yerine getirilmesi halinde satınalma 
sözleşmesinin nizamı şekilde ifasını mümkün kılacak ya da alıcının yerine 
getirilmesine olağan şekilde itimat ettiği ve edebileceği sadece önemli 
sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranılması durumunda mevcuttur. Bu 
mesuliyet sözleşmenin imzalanmasında önceden görülebilen tipik hasarlarla 
sınırlıdır. Eğer söz konusu hasar alıcı tarafından yaptırılmış bir sigorta 
tarafından karşılanıyor ise (meblağ sigortaları hariç), satıcı örneğin daha 
yüksek sigorta primleri veya sigorta tarafından hasar tazminatı ödenene kadar 
geçen sürede faiz kayıpları gibi alıcının bununla ilgili olası dezavantajlarından 
mesuldür. 

Satıcının yasal temsilcilerinin, vekillerin ve işletme çalışanlarının kendileri 
tarafından hafif ihmal sonucu sebep oldukları hasarlardan şahsi mesuliyetleri 
hariç tutulmuştur. 

Yukarıda anılan mesuliyet sınırlaması ve adem-i mesuliyet için işbu maddenin 
2’inci fıkrası uygun şekilde geçerlidir. 

4.Satıcının herhangi bir suçu olup olmadığına bakmaksızın, kusurun art niyetli 
saklanması halinde veya bir garanti veya bir tedarik riskinin üstlenilmesinde ve 
ürün mesuliyet kanunu uyarınca satıcının olası bir mesuliyeti bunlardan 
etkilenmez 

5.Alım konusu malın bir xKD seti olması durumunda, kusur/aybı sorumluluğu 
konusunda VII. madde. 1. fıkra 1 ve 1a bentlerinde yapılan düzenlemeler, 
aşağıdaki değişiklikler ile birlikte geçerlidir.  

a.VII. madde. 1. fıkra 1 ve 1a bentleri uyarınca alım konusu malın satıcısı 
tarafından tamamlandığı tarih o malın teslimatında satıcı tarafından alıcıya 
bildirilir.  

b.Madde VII Fıkra 1a'daki „yeni ticari araçlarda“ ibaresi "Yeni ticari 
araçlarda ve xKD setlerinde" şeklinde değiştirilmiştir. 

6.Bunun dışında satıcı Kamyon sürücü kabinlerinin paslanmasına karşı - hangisi 
önce dolarsa - ya trafiğe ilk çıkış tarihinden itibaren 60 ay süreyle veya ürünün 
satıcı tarafından imalatını müteakip 66 süreyle garanti verir. 

Bunun ön şartları şunlardır: 

a.Bakım yönetmelikleri uyarınca olası bilahare pas korumanın yetkili bir 
servis atölyesi tarafından uygulanması (bunun kanıtını müşteri satıcıya 
ibraz etmek zorundadır, aksi takdirde garanti ortadan kalkar). 

b.Ortaya çıkan mekanik hasarların uzman bir servis atölyesi tarafından 
bertaraf edilmesi. Burada satıcı talimatına uygun olarak iç boşluklara iç 
boşluk koruması uygulanmalıdır. 

Bu transporter araç MAN TGE için farklı şekilde düzenlenmiştir. 

7.Bir hata/kusur giderilmesi gerekmesi durumunda aşağıdakiler geçeridir: 

a.Üründe ayıp sebebiyle alıcı talep haklarını doğrudan satıcıya 
yöneltmelidir; diğer işletmelere yöneltildiğinde alıcı ayıbın düzeltilmesinin 
başarısız olması halinde satıcıyı bu konuda bilgilendirmek zorundadır. 
Talep haklarının sözlü olarak ihbarında alıcıya ihbarın alındığına dair yazılı 
bir teyit verilir. 

b.Satış konusu malın bir ayıptan dolayı kullanıma elverişsiz hale gelmesi 
halinde alıcı satıcının önceden muvafakatini alması kaydıyla başka bir 
motorlu araç tamir işletmesine başvurabilir. 

c.Ayıbın giderilmesinde monte edilen parçalar için alıcı satış konusu malın 
zaman aşımı süresi dolana kadar satış sözleşmesi temelinde ayıptan dolayı 
talep haklarını geçerli kılabilir. 

d.Değiştirilen parçalar satıcının mülkiyetine geçer. 

8.Satış konusu malda mülkiyet değişimi ile hata bertaraf talep hakları etkilenmez. 

9.Örneğin aşağıdaki sebeplerden dolayı meydana gelen hasarlarda üründe ayıp 
söz konusu değildir: 

•Dışarıdan mekanik zorlama etkisi, 

•İşletme kılavuzuna uyulmaması, 

•Öngörülen periyodik bakımların ihmal edilmesi veya söz konusu bakımların 
gereği şekilde yapılmaması, 

•Yanlış değiştirilen parçalar, 

•Orijinal olmayan parçaların takılması, 



 

 

•Özellikle de aküler, debriyaj balataları, fren balataları, fren kampanaları, V-
kayışları, yataklar, römork bağlantıları, çeki tablaları, cam silecekleri 
lastikleri, cam (darbe hasarları), esnek helezon hortumlar ve spiral kablolar 
gibi normal aşınmalar, 

•Hatalı sürüş, 

•Kazaların sonucu 

•Tıkanmış veya kirli yakıt boruları veya filtreler sebebiyle ortaya çıkan 
hasarlar 

  

VIII.Sair hasarlara dair mesuliyet 

 

1.Müşterinin üründe ayıplara dair mesuliyet başlıklı VII’inci bölümde 
düzenlenmemiş olan sair talep hakları normal zaman aşımı süresinin sonunda 
zaamanaşımına uğrarlar. 

 

2.Teslimatın gecikmesine dair mesuliyet madde IV’te nihai olarak düzenlenmiştir. 
Satıcıya karşı sair tazminat talep haklarında teslimatın gecikmesine dair 
mesuliyet madde IV’te nihai olarak düzenlenmiştir. Satıcıya karşı sair tazminat 
talepleri konusunda Bölüm VII. Üründe ayıplara dair mesuliyet, Madde 2, 3 ve 
4 aynen geçerlidir. 

 

IX.Bağlı araç (Connected Vehicle) 

1.Satın alma konusu bir „Bağlı araçtır“. Bu alıcı tarafından filo yönetimi ve lojistik 
süreçleri kapsamında çeşitli servis hizmetlerinin kullanabilmesini mümkün 
kılar.  Bu servis hizmetleri alıcı tarafından örneğin RIO-platformu üzerinden 
sipariş edilebilir. 

Satın alma konusu ürün bu amaçla üretici MAN Truck & Bus AG‘ye (üretici) 
örneğin aşağıdaki verileri aktarır: 

 

•Araa bilgileri (ö lgile motor devir sayısı, hız, yakıt tüketimi), 

•Ortam şartları (örneğin  sıcaklık, yağmur sensörü, mesafe sensörü) 

•Sistem komponentlerinin çalışma durumları (örneğin tüketim maddeleri 
doluluk oranları, lastik basıncı, akü durumu) 

•Önemli sistem komponentlerinde arıza ve bozukluklar (örneğin ışık, frenler) 

•Özel sürüş durumlarında sistemlerin reaksiyonları [örneğin acil fren 
yardımcısının (EBA) devreye girmesi,  stabilite control sistemleri kullanımı) 

•Araca hasar veren olay bilgileri 

 

2.Bu verilerde araç kimlik (ID) numarası numarası ile bağlantılı olarak aynı 
zamanda duruma göre kişiye özgü veriler de söz konusudur. Üretici (verilerin 
alıcısı)  bu verileri aslında sadece toplu veya anonimleştirilmiş şekilde (sürücü 
kimliği olmaksızın)  sunduğu servis hismetlerinin sürekli olarak geliştirmesinde 
aşağıdaki amaçla kullanır: 

 

•Araç verilerinin toplanması (Güvenilirlik kontrolü ve tüketim ve aşınmanın 
azaltılmasına dair karakteristik verilerin bulunması)   

•Hata/arıza tanılama ve hataları önleme amacıyla servis ve bakım verileri ile 
hata kodlarının toplanması 

•Garantie yükümlülüklerinin, ürün mesuliyetinin yerine getirilmesi amacıyla 
araç verilerini değerlendirme (Ürün geri çağırma aksiyonları) 

•Araç fonksiyonlarının kalite iyileştirmesi, Ürün ve servis optimizasyonları 
için araç verileri analizi 

 

3.Alıcı satın alınan ürünün işletim çerçevesinde kaydedilen ve gerekirse kişisel 
araç verilerinin yukarıda belirlenen amaçlar için üreticiye aktarılmasını Kabul 
eder. İmalatçı tarafından gerçekleştirilen tüm değerlendirmeler yukarıda anılan 
amaçlara hizmet ederler. Üretici kaydedilen verileri alıcı işlenmelerine 
muvafakat verdiği ölçüde sözleşme hizmetlerinin sağlanmasında kullanır. 
Üretici kişisel veriler ancak ve ancak imalatçı tarafından izin verilmiş ise veya 
yazal bir hüküm buna açık veya net şekilde izin veriyor ya da bunu emrediyor 
ise toplar, işler ve kullanır. Alıcının yukarıda tanımlanan veri aktarımını satıcı 
veya üreticiye karşı yazılı olarak reddederse, bu tür bir veri aktarımını 
gerektiren hizmetlerin verilebilmesi mümkün olmaz. 

 

 

X.Uygulanacak hukuk seçimi 

Satış sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. “Malların Uluslararası 
Satışına Dair Yeknesak Hukuk”un ve “Uluslararası mal satım sözleşmeleri 
hakkındaki yeknesak hukuk”un uygulanması mümkün değildir. 

 

XI.İfa yeri ve yetkili mahkeme 

İfa yeri satıcının teslimatı yapan ilgili işletmesinin bulunduğu yerdir. 

Senet ve doküman davaları da dahil olmak üzere, ticari ilişkiden her türlü güncel 
ve müstakbel doğrudan ve dolaylı talep hakları için her iki sözleşme tarafı için 
de yetkili mahkeme yeri Ankara mahkemeleridir. Satıcı işbu sözleşmeden 
ortaya çıkan itilafları uluslararası ticaret odasının sulh ve tahkim yönetmeliği 
(uluslararası tahkim) uyarınca bu yönetmeliğe göre atanmış bir ya da birden 
fazla tahkim hâkimi tarafından nihai olarak ve her iki taraf için de bağlayıcı 
şekilde karara bağlanmasını veya alıcının ikamet ettiği yerdeki mahkemede 
veya alıcının en üst asliye mahkemesinin merkezinin bulunduğu yerin 
mahkemesinde dava açmayı serbestçe seçme hakkını saklı tutar. 
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