geldfuermuell GmbH
Bahnhofstrasse 26
D-91161 Hilpoltstein
Biz, işlem yapıldığı anda geçerli olan fiyat listeleri kondisyonlarına göre satın alırız. Ödenecek miktar, malların bize ulaştığı anda geçerli
olan fiyat listelerine göre tesbit edilir. Bu fiyat listeleri aydan aya farklı olabilirler.
Bütün ödemeler EURO üzerinden yapılır.
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ıspat ederseniz, fiyat listelerindeki miktarların yanında katma değer vergisi miktarları da hesabedilir. Bu ön vergi mükellefiyetliğini
ıspatlamayanlar ile bize mal ileten özel kişilere sadece fiyat listelerinde belirtilen miktarlar ödenir.

Malların posta ile gönderilerek sevki durumunda bütün posta ücretleri gönderici tarafından ödenir. Buna alternatif olarak bizlere Federal
Almanya sınırları içerisinde olmak kaydıyla malları yerinde teslim alma yükümlülüğü verebilirsiniz. Bu durumda değeri paket başına 30,-€
veya palet başına 150,-€’yu geçen sevkıyatlar için sizlerden hiçbir ücret talep edilmez. Eğer malların değeri paket başına 30,-€ veya palet
başına 50,-€’nun altına düşer ise sizden paket başına 6,-€ veya palet başına 50,-€ taşıma ücreti alınır (katma değer vergisi hariç). Bu
y
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miktarlar, bize teslim edilen mallar için yapılacak
ödemeden kesilir. Lütfen Almanya
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Malların elimize geçmesinden sonra uzman elemanlarımız tarafından sayımı yapılır ve bir kalite kontrolüne tabi tutulur. Ödemeler
akabindeki 7 gün içerisinde yapılır (Pazartesi ile Cuma günleri arasında). Ödemeler, müşterinin isteği doğrultusunda ya havale ile, yahut da
çek gönderilerek yapılır (Çek ile ödeme durumunda çekin posta ücreti olan 0,50 € hesaptan düşürülür).

Malların mevzuya uygun olarak paketlenmiş olması gereklidir. Orijinal kartonlar sadece bizim fiyat listelerimizde özellikle belirtilen modüller
için kabul edilir. En uygunu, toner kartuşlarını kendi siyah folyeleri ile sarmak veya başka plastik torbalara koymaktır. Mürekkep veya toner
akması ihtimali olan modüllerin ayrı plastik torbalarda paketlenmesini rica ediyoruz. Paketleme sırasında boşlukları doldurmak için sadece
gazete parçaları kullanmanızı ve başka maddeler kullanmamanızı önemle tavsiye ederiz. Uygun bir şekilde paketlenmediği için taşınma
sırasında zarar gören malların sorumluluğu müşteriye aittir.
Her mal sevkıyatında üzerinde ev adresi, mail adresi, telefon numarası, ödemenin hangi yolla yapılması gerektiği (havale mi yoksa çek mi)
ve banka hesap numarası (eğer havale yapılacaksa) yazılmış olan teslim tutanağının da birlikte gönderilmesi zorunludur. Bu verilerin
hepsini içermeyen teslim tutanakları yüzünden geç kalan ödemelerden geldfuermull GmbH sorumlu değildir. Paketlerin içerisindekileri bir
liste halinde bildirmeniz gerekmez.
Sadece aktuell fiyat listelerimizde adı geçen ve işlevini kaybetmemiş sağlam modüller satın alınır. Eğer bizim tesbitimize göre işlevini
kaybetmiş olması ihtimali olan modülleri geri almak isterseniz, bunu muhakkak teslim tutanağı üzerindeki geri gönderme talebini
işaretleyerek belirtiniz.
Listelerimizde adı geçmeyen veya üzerinde imha edilmesi gerektiğine dair bir imare bulunan bozuk toner kartuşları, mürekkep kabları ve
laser yazıcısı malzemelerinin her birinin çevre yasalarına uygun bir şekilde imhası için 1,50
1 50 € ücret alınır (katma değer vergisi hariç).
hariç) Eğer
siz bu modülleri tekrar geri almak isterseniz, bunun için teslim tutanağından yararlanınız ve oradaki geri gönderme talebini işaretleyiniz.

Biz ticari kuruluşlarla, EDV tüccarlarıyla ve özel kişilerle ticaret yaparız. Geri dönüşüm firmaları ve modül alıcıları için bizim listelerimiz
ancak yeni bir anlaşma yapıldıktan sonra geçerlilik kazanır. Bu şahısların sevkıyattan önce bize yazılı olarak başvurarak bizim onayımızı
almaları gerekir. Oldukça fazla sayıdaki sevkıyatları kabul etmeyip geri çevirebilir veya alacağımız miktarı kısıtlayabiliriz.

Kullanılan bütün marka isimleri ait oldukları firmalar tarafından hukuken koruma altındadır. Bunlar sadece görülme
amacına hizmet etmektedirler.
Geldfuermull GmbH tarafından ücretsiz olarak verilen paket ve palet kartonları sadece kullanılmış toner kartuşları ve mürekkep kablarının
toplanılması amacıyla kullanılır. Bu kartonlar ve içindekiler geldfuermuell GmbH’nın kendi malıdır. Kaybedilen veya kullanılamaz hale
getirilen her karton için 6,00 € ücret alınır.
Her ne kadar başka kuruluşların Genel Ticari Şartnameleri’ne itirazımız yoksa da bütün bu işlemlerde sadece
geldfuermuell GmbH’nın Genel Ticari Şartnamesi geçerlidir. Bizimle giriştiğiniz her ticari ilişkide geldfuermuell GmbH’nın Genel Ticari
Şartnamesi’ni otomatik olarak kabul etmiş sayılırsınız. Bu şartnameyi her zaman için geldfuermuell.de adlı internet sayfamızda
bulabilirsiniz. Gerek bize gönderilen sevkıyatlar, gerekse bizim kendimizin yerinde aldığımız mallar sadece bir anlaşma teklifi demektir.
Anlaşmanın geçerli olması, bizim her halükârda bu teklifi kabul etmemizi gerektirir. Burada kesin ve açık bir şekilde şunu belirtmek isteriz
ki, bize gelen bu teklifleri biz herhangi bir gerekçe göstermeksizin herkese karşı ve her zaman için reddetme hakkına sahibiz. Bu
şartnamenin bazı maddeleri herhangi bir şekilde geçersiz duruma düşse bile, bu durum diğer maddeleri kapsamaz. Geçersiz duruma gelen
kuralın yerine, içerik bakımından onun amacına en yakın diğer bir kural geçerlilik kazanır. Yetkili mahkeme yeri Schwabach, uygulama yeri
Hilpoltstein’dir. Geçerli hukuk sistemi sadece Alman hukukudur.

www.geldfuermuell.de

