CARİ HESAP SÖZLEŞMESİDİR
sıra borç tutarının % 3'ü oranında aylık vade
farkı da ödeyecektir.

TARAFLARI:
A. SATICI: Biesterfeld Plastik Ticaret A.Ş.
(Sözleşme boyunca Satıcı olarak anılacaktır)
Eski Bağdat Cad 19/1 Altıntepe-Maltepe
34840 İSTANBUL

2.6. Satıcı kur farklarının yanı sıra vade farklarını
da ayrıca fatura edecektir.
3.

B. ALICI:
(Sözleşme boyunca Alıcı olarak
anılacaktır)
KONUSU:
Satıcı Biesterfeld Plastik Ticaret A.Ş’nin Avrupa Para
Birimi (EUR) ve/veya Amerikan Doları (USD) döviz
kur fiyat ile satışa arz ettiği ürünlerin taraflar arasında
cari/ticari Sözleşmesidir.

Taraflar arasında faks mesajları geçerli yazılı
sözleşme yerine geçecek ve siparişlere konu
malların ve faturalarının teslimini müteakip
kararlaştırılan tarihlerde Alıcı ürün bedellerini işbu
Sözleşmenin 2. maddesinde belirlenen koşullar
çerçevesinde tediye edecektir.

SÖZLEŞME DETAYLARI:
Alıcı ile Satıcı arasında aşağıdaki koşullarda tam bir
mutabakatla işbu Sözleşme düzenlenmiştir.
1.

Sözleşme ile Taraflar arasında satışa konu tüm
malların bedelleri ve işbu ilişkiler gereği doğacak
her türlü borç/alacak ilişkisi döviz kuru üzerinden
takip edileceğini
taraflar
peşinen
kabul
etmektedirler.

2.

Satıcı satışlarını fatura tarihinde cari döviz satış
kuru TCMB'nın ilân ettiği döviz kuru üzerinden
faturalandıracaktır.
2.1. Satış bedeli fatura metninde döviz olarak da
bildirilecektir.

4.

Alıcı siparişine konu ürünlerde olası ayıp veya
herhangi bir farklılık çıkması halinde işbu olası
ayıbı veya farklılığı vakit yitirmeksizin Satıcıya
bildirecek; işbu bildirimi müteakip ehillerince
yapılacak kontroller sonrasında sorun karşılıklı
anlayış ve iyi niyet çerçevesinde ve ortak gayretler
dahilinde çözümlenecektir.

5.

Ürünlerin teslim yeri Alıcının deposudur.

6.

Nakliye bedelleri ve sigortası Satıcıya aittir.

7.

Tarafların işbu Sözleşmede (kaşelerinde) yazılı
ticari adresleri taraflar arasındaki her türlü
haberleşme, yazışma ve yapılacak tebligatlarda
cari adresleri olup değişiklik halinde karşı yana
bildirilmedikçe işbu adreslere yapılacak her türlü
tebligat yapılmış olarak kabul görecektir.

8.

Aksine yazılı bir anlaşma olmadığı takdirde
Sözleşme imzayı takip eden yıllarda da geçerlidir.

9.

İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak her türlü ihtilaf
öncelikle karşılıklı anlayış ve ticari basiret
çerçevesinde çözümlenmesi için ortak gayret sarf
edilecek, çözüm üretilememesi halinde ise
Kadıköy Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olduğu
kabul görecektir.

2.2. Fatura tarihi ile ödeme tarihi arasındaki kur
farklarından doğan bedel Alıcı tarafından ayrıca
ödenecek; Satıcı da işbu kısım kur farkları
için ayrıca fatura tanzim edecektir.
2.3. Ödeme tarihinde olası kur düşüşlerinden
kaynaklanabilecek fark bedeller için de
Alıcının tanzim edeceği kur farkı faturaları
Satıcı tarafından kabul edilecektir.
2.4. Alıcı firma tarafından yapılacak ödemeler
ödeme tarihinde cari TCMB'nın ilân ettiği
döviz kuru üzerinden ve satışa konu faturada
belirtilen döviz cinsinden yapılacaktır.
2.5. Alıcı cari/ticari borçlarını ödemede faturada
belirlenen vadeleri aşması halinde kur farkı yanı
Hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle:

Ası l ol an i s e el b et t e i yi ni yet t i r.

SATICI
Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi

Tarih

Alıcı siparişlerine konu ürünleri ve miktarlarını
(216) 489 76 76 numaralı faks yolu ile Satıcıya
bildirecek; Satıcı da siparişe konu ürün bedelini /
miktarını ve teslim tarihini aynı şekilde teyit
edecektir.

ALICI
[Unvan]
[Kaşe + İmza + Tarih]

Tarih

