SATIŞIN STANDART ŞART VE KOŞULLARI
Aşağıdaki Şart ve Koşullar (“Şartlar”) 1 Mayis 2021 itibariyle yürürlüğe girmektedir ve Resideo
Technologies, Inc. şirketler grubunun üyesi (“Resideo”) tarafından Alıcıya gerçekleştirilen
malların, yazılım lisanslarının ve hizmet sunumlarının (“Sunular”) tüm satışları için istisnasız
geçerlidir.
1. KAPSAM Şartlar alıcının satın alma emrinde, şartnamelerde veya alıcı tarafından verilen
diğer dokümanlarda ifade edilen tüm şart ve koşulların yerini alır. Alıcı tarafından verilen bu
gibi herhangi bir dokümanın herhangi bir ilave, farklı veya çelişen şart ve koşullarına Resideo
tarafından böylelikle itiraz edilir ve bunlar bu anlaşmanın hükümleri altında gerçekleştirilen
herhangi bir satış için tamamen geçersiz olacaktır. Burada açıkça ifade edilmemiş olan hiçbir
ifade, garanti, ticari işlem veya ticari kullanım Resideo’yu bağlamayacaktır.
2. ÖDEME ŞARTLARI Tüm ödemeler bu Şartlar ile kapsanan Sunular için olan siparişle
(“Sipariş”) bağlantılı olarak verilen faturada gösterildiği gibi ve hiçbir süre belirtilmemiş ise
fatura tarihini takiben 30ncu günde muacceldir. Tüm ödemeler faturada belirtilen para birimi
üzerinden gerçekleştirilir ve ilgili faturada belirtilen adrese gönderilecektir. İşbu Şartlar ile
kapsanan tüm sevkiyatlar, teslimatlar ve işler her zaman Resideo’nun kredi onayına tabi
olacaktır ve gecikme faizleri dahil muaccel olan tüm tutarların ödemesinin alımı veya
Resideo’nun uygun bulduğu şartlar ve koşullar veya güvenlik düzenlemelerinin bulunması
haricinde Resideo herhangi bir zamanda herhangi bir sevkiyat, teslimat veya iş
gerçekleştirmeyi reddedebilir. Resideo işbu Şartlarda ifade edilen ödeme şartlarını herhangi
bir zamanda revize edebilir. İlaveten Resideo kendi takdirine bağlı olarak aşağıdakileri
gerçekleştirebilir: (a) ödemesi yapılmamış olan Sunulara yeniden sahip olabilir; (b) geciktirilmiş
tutarlar üzerine her bir tam veya kısmi ay için aylık %2 veya kanun ile izin verilen maksimum
oranda –hangisi az ise- gecikme faizi uygulayabilir; (c) makul avukatlık ücretleri dahil ancak
bununla sınırlı olmaksızın tüm tahsilat masraflarını geri alabilir ve (d) yukarıdaki hakların ve
çözümlerin herhangi birini geçerli yasa ile izin verildiği gibi birleştirebilir. Bu çözümler kanun
ve hakkaniyet çerçevesinde mevcut olanlara ilavetendir. Alıcı faturalanmış tutarları veya
bunların herhangi bir kısmını Resideo’dan muaccel olan veya muaccel olabilecek tutarlara
karşı mahsup veya tenzil edemez. İşbu madde işbu Siparişin son bulması veya feshi
sonrasında geçerli olacaktır. Kanun ile izin verilen ölçüde faturalara dair ihtilaflardan fatura
tarihinden 15 gün sonra feragat edilmiş sayılır. Resideo hatalı faturaları düzeltme hakkını saklı
tutar.
3. FİYATLAR; ASGARİ SATIN ALMA EMRİ; SİPARİŞ DEĞİŞİKLİKLERİ VE İPTALLER Yazılı olarak
aksi kararlaştırılmadıkça işbu Şartlar ile kapsanan Sunular için olan fiyatlar Resideo’nun
sevkiyat zamanındaki standart fiyatları olacaktır. Resideo Alıcıya otuz (30) gün önceden yazılı
bildirim vererek tüm malların fiyatını kendi takdirinde değiştirebilir. Resideo tarafından yazılı
olarak aksi kararlaştırılmadıkça 500$’ın (veya fatura para birimindeki dengi) altındaki Siparişler
için 50$ (veya fatura para birimindeki dengi) hizmet ücreti belirlenecektir. Özellikle
belirtilmedikçe fiyatlar tasarımı, kurulumu, çalıştırmayı, devreye almayı veya bakımı içermez.
İşbu Şartlar ile kapsanan bir Siparişte belirtilen miktarın azaltılması durumunda fiyat fiilen
teslim edilen miktar için Resideo’nun standart fiyatına uyacak şekilde değiştirilecektir. Bu gibi
bir fiyat revizyonu ilgili azaltma zamanında hali hazırda faturalanmış olsa dahi teslim edilen
tüm Sunular için geçerli olacaktır. Sipariş değişikliklerine ve iptallere ilişkin olarak taraflar
arasında anlaşma bulunmaması durumunda Alıcı siparişleri iptal edemez veya değiştiremez.
Resideo fiyatları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Resideo’nun satın alma,
nakliye veya üretim masrafları %5’den fazla artarsa kararlaştırılan bir süre için herhangi bir
fiyatlandırma yeniden müzakereye tabi olacaktır. Fiyatlar atık elektrikli ve elektronik cihazlar
(WEEE) üzerine Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 4 Temmuz 2012 tarihli 2012/19/EU nolu
Direktifi ile kapsanan malların geri dönüşümü masraflarını içermez.
4. VERGİLER Sipariş ile ilgili vergiler, çevresel ücretler, harçlar ve ücretler
Alıcının sorumluluğundadır ve mevcut muafiyet kanıtı olmadığında Resideo
bunlar için Alıcıya ayrıca faturalandırma yapabilir.
5. SEVKİYAT VE ZARAR RİSKİ İşbu Şartlar ile kapsanan tüm sevkiyatlar Resideo tarafından
yazılı olarak aksi belirtilmedikçe Resideo’nun tesisine taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim (CPT
(Uluslararası Ticari Teslim Şekilleri 2010)) alıcı tarafından belirtilen adres. Sunulara dair hak ve
zarar veya hasar riski nakliye şirketine teslimat üzerine Alıcıya geçecektir. Resideo herhangi bir
sipariş tahtındaki teslimatları bir veya daha fazla sevkiyat şeklinde gerçekleştirebilir. Sevkiyatlar
Alıcı tarafından ertelenirse Sunular Alıcının kendi masrafı ve riski dahilinde tutulacaktır ve Alıcı
kendi edimleri veya ihmali ile veya bunlarla ilgili olarak Resideo’nun maruz kaldığı herhangi bir
gecikmeden veya artan masraftan sorumlu olacaktır. Resideo tarafından yazılı olarak aksi
kararlaştırılmadıkça tüm teslimat tarihleri tahminidir. İlaveten Resideo nakliye şirketi
nedeniyle veya Alıcının herhangi bir gerekli bilgiyi zamanında vermemesi nedeniyle oluşan
herhangi bir geç teslimattan sorumlu olmayacaktır. Alıcı teslimat üzerine tüm malları
incelemelidir ve Resideo’ya belirgin kusurları, hatalı öğeleri ve eksiklikleri teslimattan en geç üç
(3) gün içinde yazılı olarak bildirmelidir, aksi halde tüm mallar teslim edilmiş ve kabul edilmiş
sayılacaktır. Gizli kusurlar tespitinden en geç 5 gün içinde gecikmeksizin bildirilmelidir. Resideo
Alıcı tarafından talep edilen herhangi bir özel yönlendirme, paketleme, etiketleme, taşıma
veya sigorta için ilave ücretlendirme yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin mülkiyeti bunlara
ilişkin tüm bedelin Alıcı tarafından ödenmesi ile Alıcı’ya geçecektir.

6. ÖZELLİKLER; DEĞİŞİKLİKLER Herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle Resideo Alıcıya
bildirimde bulunmaksızın işbu Şartlar ile kapsanan Sunuların tasarımını, malzemelerini,
özelliklerini veya performansını değiştirebilir, ancak değişiklikler Sunuların uyumunu, şeklini ve
işlevini maddeten değiştirmez.
7. MÜCBİR SEBEP Resideo makul kontrolü dışındaki nedenlerle Sunuların teslim
edilmemesinden veya tesliminde gecikilmesinden sorumlu olmayacaktır. Bu gibi bir gecikme
durumunda teslimat veya ifa tarihi bu gibi bir gecikme nedeniyle kaybedilen zamana eşit bir
süreyle uzatılacaktır. Resideo’nun üretiminin yukarıdaki nedenlerin herhangi bir ile
engellenmesi durumunda Resideo üretimini çeşitli alıcı arasında tahsis edebilir. Bu gibi bir
tahsis ticari olarak adil ve makul bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Mücbir sebep olayı 90 günden
fazla sürerse herhangi bir taraf diğer tarafa yazılı bildirim vererek Alıcının Siparişini feshedebilir
ve Alıcı fesih öncesinde teslim edilen Sunular ve gerçekleştirilen işler ve fesih sonucunda
Resideo tarafından maruz kalınan tüm makul giderler için Resideo’ya ödeme yapacaktır.
8. İHLAL Aşağıdakilerin herhangi biri Alıcının mükellefiyetlerinin esaslı ihlalini oluşturacaktır: (a)
muaccel olduğunda herhangi bir Sunu için ödeme yapmama; (b) bu anlaşmanın hükümleri
altında temin edilen uyan Sunuları kabul etmeme; (c) Alıcıya karşı iflas konusunda dilekçe
verilmesi, Alıcıya karşı ödeme aczi veya iflas (yeniden yapılanma dahil) konusunda adli
muamelenin tesis edilmesi, Alıcı için yediemin veya tasfiye memuru görevlendirilmesi veya
Alıcının kreditörlerinin menfaatine bir görevlendirme; (d) Alıcı tarafından işbu Şartların
herhangi diğer ihlali. Bu gibi bir ihlal durumunda Resideo Alıcıya yazılı bildirim vererek
herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin Siparişi / Siparişleri veya herhangi bir kısmını
feshedebilir. Alıcı borçlu olunan ödemeleri tahsil etmek veya işbu Şartlar tahtındaki haklarını
uygulamak üzere Resideo tarafından açılan herhangi bir davada makul avukatlık ücretleri
dahil Resideo tarafından maruz kalınan tüm masrafları ödeyecektir.
9. GARANTİ Kanun ile izin verilen ölçüde aşağıdakiler tatmin edici kaliteye ve belirli amaca
uygunluğa dair olanlar dahil açıkça olan veya ima edilen tüm diğer garantilerin ve koşulların
yerini almaktadır. (a) Resideo imal ettiği Sunuların tüm maddi açılardan kusurlu malzeme ve
hatalı işçilik içermediğini ve uygulanabilir özelliklere ve/veya çizimlere uyduğunu garanti eder.
Resideo tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça Resideo’nun Sunuları imal etme tarihi
itibariyle başlamak üzere Resideo’nun garantisi 24 ay süreyle devam edecektir. (b) Yazılı
olarak aksi kararlaştırılmadıkça Resideo bölüm 25 uyarınca nakliyesi önceden ödenmiş olarak
Resideo’ya iade edilen Resideo tarafından kusurlu olduğu tespit edilen Sunular için bir alacak
dekontu verecektir. (c) Kullanım yoluyla aşınma ve yırtılmaya veya tükenmeye tabi olan
Sunular bu gibi bir aşınma ve yırtılma veya tükenme nedeniyle kusurlu sayılmayacaktır.
Resideo’nun kendi görüşünde kusur veya hasar Sunuların Resideo tarafından
gerçekleştirilmeyen kurulumu, diğer parçalarla ve/veya ürünlerle birleştirilmesi, tadili veya
tamiri ile, Alıcının Resideo tarafından mevcut kılının en son versiyon olmayan bir yazılım
versiyonunu kullanması veya Alıcının Sunuların ağ ortamında bulunan diğer yazılımda veya
cihazda gerekli veya önerilen güncellemeleri veya yamaları uygulamaması veya Alıcının
edimleri, ihmalleri, hatalı kullanımı veya savsaması ile veya bunlarla ilişkili olarak oluşmuş ise
hiçbir garanti geçerli olmayacaktır. (d) Deneysel Sunular (parça numarası tanımı başında “X”
veya “E” harfi ile belirlenebilecek olan) veya piyasaya sürülmemiş veya beta yazılım
prototiptir, sürüm testinin tüm aşamalarını tamamlamamış olan üretim öncesi öğeler
GARANTİ HARİCİ "OLDUĞU GİBİ" satılır. (e) Sunuların kullanıldıkları uygulamaya uygun
olmasını sağlamak Alıcının sorumluluğudur. (f) Resideo Alıcıya Sunuların yapılandırması ve
kurulumu konusunda eğitim veya yardım dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir
hizmet sağlarsa Resideo bu gibi hizmetleri Resideo tarafından fiyat listesinde zaman zaman
belirtilebilecek ücretler üzerinden normal endüstri uygulaması uyarınca sağlayacaktır.
Ücretsiz sağlanmış ise Resideo Alıcıya karşı bu gibi hizmetlerin sağlanmasından doğan hiçbir
sorumluluk kabul etmez. (g) Resideo Sunuların tehlikeye atılamayacağını veya
önlenemeyeceğini veya Sunuların herhangi bir fiziksel yaralanmayı veya mal kaybını,
soygunu, hırsızlığı veya yangını vb. önleyeceğini veya Sunuların her durumda yeterli uyarı ve
koruma sağlayacağını ifade veya garanti etmez. Alıcı uygun şekilde kurulmuş ve bakımı
yapılmış alarmın sadece soygun, hırsızlık, yangın veya alarm vermeksizin meydana gelen diğer
olay riskini azaltabileceğini, ancak bunun bunların meydana gelmeyeceğine veya sonucunda
fiziksel yaralanma veya mal kaybı olmayacağına dair bir sigorta veya garanti olmadığını anlar.
(h) Satın alma emrinde ve/veya fiyat teklifinde listelenmiş ise ve/veya Resideo tarafından
garanti edilmiş mallar içinde kullanılmış ise donanım ve/veya sistem garanti altında olduğu
sürece normal kullanım durumunda yazılım malzeme veya işçilik açısından kusursuz bir araçta
verilecektir. Bu süre zarfında Resideo bu gibi bir aracı kusurlu bulursa ücretsiz değiştirecektir.
Herhangi bir yazılımın veya verinin kalitesi veya performansı konusunda ise bunlar garantisiz
“olduğu gibi” temin edilir. (i) Bu garantiler sadece Alıcının menfaatinedir ve atanamazlar veya
devredilemezler. İşbu Bölüm 9 tahtında Resideo’nun herhangi bir sorumluluğu işbu Siparişin
11nci Bölümü “Sorumluluğun Sınırlandırılması”nın hükümlerine tabidir.
10. FİKRİ MÜLKİYET SAHİPLİĞİ VE TAZMİN
Resideo ticari markalar ve/veya ticari isimler taşıyan ürün sağlar. Lisans tahtında Resideo
tarafından kullanılmış ise Resideo’nun veya ticari markanın sahibinin önceden yazılı izni
olmaksızın bu gibi ticari markaların ve/veya ticari isimlerin herhangi bir kullanımı için lisans
verilmez. Müşteri “Resideo” ismi dahil Resideo’nun herhangi bir ismini, ticari ismini veya ticari
markasını herhangi bir şekilde kullanmayacaktır. Resideo’nun bildirimi üzerine müşteri

Resideo’nun herhangi bir isminin, ticari isminin veya ticari markasının tüm kullanımlarını
hemen durduracaktır. Resideo Sunular ve bu gibi Sunuların özelleştirmeleri ile ilişkili tüm
takımların, tasarımların, çizimlerin ve özelliklerin mülkiyetini elinde tutar ve Resideo bu gibi
Sunuların veya herhangi bir özelleştirmenin kullanımı veya satışı konusunda sınırlanmaz.
Resideo kendisi tarafından teslim edilen Sunulara dayanması ölçüsünde geçerli bir Türkiye
patentinin veya telif hakkının herhangi bir fiili veya iddia edilen patent veya telif hakkı ihlali
sonucunda Alıcıya karşı olan herhangi bir davayı savunacaktır ve Alıcının Resideo’yu üçüncü
taraf davasının bildirilmesi zamanında yazılı olarak bilgilendirmesi ve davanın savunması ve
tasarrufu için yegane yetki, bilgi ve yardım sağlamayı kabul etmesi kaydıyla bu gibi bir dava
sonucunda Alıcıya karşı verilen nihai hükmü tazmin edecektir. Resideo önceden yazılı onayı
olmaksızın gerçekleştirilen herhangi bir anlaşmadan veya uzlaşmadan sorumlu olmayacaktır.
Resideo aşağıdakilere ilişkin olarak hiçbir mükellefiyete veya sorumluluğa sahip olmayacaktır:
(a) Alıcının tasarımları, çizimleri veya imalat özellikleri gereğince sağlanan Sunular; (b) Olağan
amaçları haricinde kullanılan Sunular; (c) bu anlaşmanın hükümleri altında verilen Sunuların
Resideo tarafından verilmemiş olan herhangi bir öğe ile birleştirilmesinden doğan ihlal
iddiaları; (d) Resideo tarafından sürülen yazılımın en son versiyonu haricinde kullanım veya
(e) Resideo haricinde Sunuların herhangi bir tadili. Ayrıca Resideo bu anlaşmanın hükümleri
altındaki ihlal iddialarını çözümleme konusunda münhasır hakimiyete sahip olduğundan
Resideo hiçbir durumda Alıcının avukatlık ücretleri veya masrafları için sorumlu olmayacaktır.
Alıcı, önceki paragrafın (a), (b), (c), (d) veya (e) bentleri sonucunda doğan bir ihlal iddiasına
dayanan Resideo’ya karşı olan herhangi bir dava konusunda işbu Bölüm 10’da ifade edildiği
gibi Resideo’nun Alıcıya karşı olan mükellefiyetlerinde ifade edilen ile aynı ölçüde ve aynı
kısıtlamalara tabi olarak Resideo’yu tazmin etmeyi ve savunmayı kabul eder. Bir iddiada
bulunulursa veya Resideo bir iddianın doğmasının olası olduğuna inanırsa Resideo kendi
takdirine bağlı olarak ve masrafları kendine ait olmak üzere (i) Alıcı için Sunuları kullanmaya
devam etme hakkını edinebilir; (ii) ihlal etmeyecek hale gelecek şekilde Sunuları değiştirebilir
veya tadil edebilir veya (iii) Sunuların iadesini kabul edebilir veya Alıcının ihlal eden Sunuları
kullanma lisansını feshedebilir ve Alıcıya bu gibi Sunular için ödenen satın alma fiyatı veya
lisans ücreti için kullanım, hasar ve eskime nedeniyle makul bir amortismanı düşerek kredi
verebilir. Ayrıca Resideo işbu Anlaşmayı ihlal etmeksizin ihlal eden Sunuların sevkiyatını
veya sunumunu durdurabilir. İşbu Bölüm 10 tahtında Resideo’nun herhangi bir sorumluluğu
işbu Siparişin 11nci Bölümü “Sorumluluğun Sınırlandırılması”nın hükümlerine tabidir. İşbu
Bölüm 10 tarafların ihlale ilişkin yegane rücu hakkını, tüm yükümlülüğünü ve münhasır
çözümlerini belirtir. Herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlaline karşı tüm diğer açık, ima
edilen veya kanuni garantiler böylelikle tekzip edilir.
11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI Yukarıdaki Bölüm 9 (Garanti) ve Bölüm 10 (Fikri
Mülkiyet Sahipliği ve Tazmin) bu anlaşmanın hükümleri altında satılan veya lisanslanan
Sunulardaki herhangi bir kusur için Resideo’nun yegane mükellefiyetini ve Alıcının yegane
çözümünü belirtir. (a) Hiçbir durumda Resideo (i) herhangi bir dolaylı, tesadüfi, sonuçta
oluşan kayıp; (ii) iş kesintisinden doğan herhangi bir kayıp; (iii) kar kaybından; (iv) gelir
kaybından; (v) herhangi bir malın kullanımının veya sermayenin kaybı; (vi) öngörülen
tasarrufların kaybı veya (vii) veri kaybı için sorumlu olmayacaktır. (b) İlgili sorumluluğu ilgili
kayıp veya hasar olasılığını bilmesi (fiili veya farklı bir şekilde) sonucunda doğduğunda Resideo
herhangi bir kayıp veya hasar için sorumlu olmayacaktır. (c) Herhangi bir satın alma emrine,
siber güvenlik olayına (herhangi bir kişisel veri ihlali dahil) vb. ilişkin olarak Resideo’nun
sorumluluğu hiçbir durumda iddiaya neden olan belirli malların sözleşme fiyatını
aşmayacaktır ve uygulanabilir veri koruma kanunlarının bir ihlalinden doğan gizliliğin ihlali
nedeniyle Alıcı hasarları sağaltmaya çalışmayacaktır. (d) Resideo, Alıcının Resideo tarafından
verilen en son yazılım versiyonu olmayan yazılım versiyonu kullanmasına veya gerekli veya
malların ağ ortamındaki herhangi diğer yazılıma veya cihaza önerilen güncellemeleri veya
yamaları uygulamamasına bağlı olarak malların çalışma kusuru veya hasarına ilişkin olarak
sorumluluğa sahip olmayacaktır. (e) Hasarlar üzerine işbu istisnalar ve sınırlamalar kaybın
veya hasarın nasıl oluştuğuna bakılmaksızın ve sözleşmeye, haksız muameleye, tazmine vb.
dayansa da herhangi bir sorumluluk teorisine karşı geçerli olacaktır. (f) Hiçbir taraf
aşağıdakiler için sorumluluğunu hariç tutmaya veya sınırlamaya çalışmaz: (i) ağır kusur
sonucunda oluşan ölüm veya fiziksel yaralanma; (ii) sahtekarlık; (iii) kanun ile sorumluğunu
kısıtlamasına izin verilmeyen herhangi bir husus. (g) Geçerli yasa ile kesinlikle gerekli görülmesi
haricinde Alıcı Resideo’nun malların operasyonu, yazılım veya ağ ortamı ile ilgili herhangi bir
siber güvenlik veya veri koruma sağlama mükellefiyetine sahip olmadığını kabul eder.
Resideo mallar ile internet tabanlı hizmetler sağlamayı seçebilir ve bu hizmetleri herhangi bir
zamanda değiştirebilir veya iptal edebilir. Geçerli yasa ile kesinlikle gerekli görülmesi haricinde
Resideo bu gibi internet tabanlı hizmetler ile ilgili herhangi bir siber güvenlik veya veri koruma
sağlama mükellefiyetine sahip değildir.
12. GİZLİ BİLGİLER VE VERİ KULLANIM HAKLARI
Gizli bilgi bir tarafın özel teknoloji, ticari sırlar, know-how, operasyon yöntemleri, pazarlama
verileri ve satış programları, Pazar çalışmaları ve eğilimleri, finansal bilgiler, fiyatlandırma
politikaları, bayii ve müşteri listeleri, satın alma ortakları, satış noktası raporları ile ilgili diğer
bilgiler gibi herhangi bir halka açık olmayan bilgisini ve bir tarafın veya tedarikçilerinin veya
müşterilerinin işi, ürünleri, satın almaları veya satışları ile ilgili diğer bilgileri ifade eder. Alıcı
Satıcının işbu şart ve koşullar tahtındaki mükellefiyetlerini gerçekleştirmek üzere mevcut veya

tasarlanan iş ilişkisi için geçerli oldukları sürece Alıcının Gizli Bilgilerini kullanabileceğini ve bu
gibi bilgileri ilgili mükellefiyetleri gerçekleştirmek üzere bilmesinin gerekmesi ölçüsünde ilgili
kişilere açıklayabileceğini kabul eder, ancak ilgili kişiler burada bulunandan daha az zorlayıcı
olmayan yazılı gizlilik kısıtlamaları ile bağlı olmalıdır. Resideo ürünler ile veya ürünler yoluyla
toplanan, oluşturulan, işlenen veya iletilen tüm verileri ve bilgileri ve ürün, yazılım veya hizmet
geliştirme, pazarlama veya satış desteği veya diğer matematiksel analizler dahil herhangi bir iş
amacı için anonim şekilde ürünlerin operasyonu veya performansı ile ilgili Resideo’ya
sağlanan veya iletilen tüm ürünle ilgili verileri ve bilgileri kullanma hakkını elinde bulundurur.
Resideo’nun bu gibi ürünle ilgili bilgilere veya verilere sahip olmaması, bu konuda lisanslanmış
olmaması veya bu konuda yeterli kullanma hakkına sahip olmaması ölçüsünde Alıcı
Resideo’ya ve iştiraklerine herhangi bir kanuni amaçla bunları kullanması ve bu gibi bilgilerden
ve verilerden türev işler yapması için daimi bir hak verir (veya Resideo ve iştirakleri için
verilmesini sağlayacaktır).
13. YAZILIM Taraflar arasında ayrı bir yazılım lisansı anlaşması yapılmadıkça veya ilgili yazılıma
dahil edilmedikçe yazılım Sipariş üzerinde listelenmiş ise veya Sipariş üzerinde listelenmiş olan
bir mal üzerinde kurulmuş ise aşağıdaki şartlar ile yönetilir. Yazılım böylelikle lisanslanır ve
satılmaz. Alıcının işbu Şartlara uymasına tabi olarak Resideo yazılımın nesne kodunun sadece
Alıcının dahili amaçları için kullanılması amacıyla kişisel, sınırlı, münhasır olmayan bir lisans
verir. Lisans Alıcının Siparişinde belirtildiği gibi ilgili Sunular ve/veya yer/yerler ile sınırlıdır.
Resideo bu anlaşmanın hükümleri altında teslim edilen herhangi bir yazılımın tüm hakkını ve
mülkiyetini elinde bulundurur, bunların tümü gizli ve özel bilgileri içerir ve bu mülkiyet
sınırlama olmaksızın patentlere, telif haklarına, ticari markalara ve ticari sırlara dair tüm hakları
içerir. Alıcı yazılımın herhangi bir satışını, devrini, alt lisanslamasını, ters derlemesini,
sökülmesini veya yeniden dağıtımını gerçekleştirmeye çalışmayacaktır ve bu gibi yazılımları
kopyalamayacak, diğerlerine açıklamayacak, dağıtmayacak veya görüntülemeyecek veya
mevcut kılmayacaktır (Resideo’nun yazılı olarak izin vermesi haricinde) veya yazılımın izinsiz
kullanımına izin vermeyecektir. Yazılım buranın yüzünde listelenen bir mal ile teslim edilirse
Alıcı yazılıma dair lisansını üçüncü bir tarafa sadece yazılımın kurulu olduğu malın Alıcı
tarafından satışı ile birlikte devredebilir. Alıcı işbu Şartları ihlal ederse Resideo işbu lisansı
feshedebilir. Herhangi bir Sunun teslimi öncesinde Alıcının Resideo ile bir lisans anlaşması
veya zeyilname imzalaması istenebilir.
14. TAZMİN ETME Alıcı tüm aşağıdakiler nedeniyle oluşan veya aşağıdakiler sonucunda olan
iddialara, davalara, masraflara, hazarlara ve kayıplara (avukatlık ücretleri dahil) karşı
Resideo’yu, görevlilerini, direktörlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tazmin edecek, savunacak
ve zarar görmesini engelleyecektir: (i) Alıcının işbu Şartları fiili ihlali veya bunlar konusunda ihlal
tehdidi, (ii) Alıcının bu anlaşmanın hükümleri altında uygulamasında ihmali, (iii) Sunuların
uygulanması ve (iv) Resideo tarafından belirli bir şekilde yazılı olarak izin verilenler haricinde
Sunularda Alıcı tarafından gerçekleştirilen kurulum veya tadilat.
15. KUMANDALARI KARIŞTIRMA Resideo’nun sensörlerinin ve kumandalarının bazıları
birbiriyle çalışmak üzere belirli bir biçimde tasarlanır. Dolayısıyla bazı durumlarda aynı
kurulumda farklı imalatçılar tarafından yapılan kumandaları ve/veya sensörleri karıştırmak
yetersiz ve/veya tehlikeli olabilir. Resideo’nun kumandaları diğer imalatçıların ürünleri ile
Resideo tarafından önerilmeyen bir şekilde kullanılırsa Resideo böylelikle herhangi bir tatmin
edici operasyon güvencesini tekzip eder ve bu gibi karıştırılmış kurulumlara hizmet sağlama
sorumluluğuna sahip olmayacaktır.
16. GEÇERLİ YASA İşbu şartlar kanunların çatışması ilkelerine bakılmaksızın Resideo’nun tescil
edilmiş olduğu ülkede uygulanabilir olan kanunlar ile yönetilecektir ve taraflar ilgili ülkenin
mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine başvurur. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine
İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Viyana, 11 Nisan 1980) açıkça hariç tutulmuştur.
17. ATAMA Resideo’nun önceden yazılı onayı olmaksızın Alıcı bu anlaşmanın hükümleri
altındaki haklarını veya mükellefiyetlerini atayamaz ve onay olmaksızın herhangi bir sözde
atama Resideo’nun seçiminde geçersiz olacaktır. Yukarıdakine bağlı olmaksızın Alıcının tüm
hak ve mükellefiyetleri Alıcının tüm haleflerini ve atadıklarını bağlayıcı olacaktır.
18. FERAGAT Resideo’nun herhangi bir süreyle herhangi bir zamanda buradaki hükümleri
uygulamaması ilgili hükümden feragat edildiği veya Resideo’nun tüm hükümleri daha sonra
uygulama hakkından feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
19. DEĞİŞİKLİKLER İşbu Şartlar ve bunlarla kapsanan tüm Siparişler Resideo’nun yazılı onayı
olmaksızın tadil edilmeyecektir veya değiştirilmeyecektir veya bunların yerine başkası
konulmayacaktır.
20. KANUNA UYGUNLUK Alıcı tüm ithalat ve ihracat kanunlarına ve düzenlemelerine uyumla
sorumludur. Alıcı masrafları ve giderleri kendine ait olmak üzere teslim edilen mallar,
transferler, hizmetler ve teknik veriler için gerekli olan tüm ithalat, ihracat ve yeniden ihracat
onaylarını ve lisanslarını temin edecektir ve bu kanunlara ve düzenlemelere uygunluğu
kanıtlayan dokümantasyonu elinde bulunduracaktır. Alıcı tüm uygulanabilir ihracat
gerekliliklerine uyma konusunda nakliye komisyoncusunun tüm hataları için sorumlu
olacaktır. Taraflar Birleşik Devletlerin ve diğer ülkelerin malların ithalatını veya ihracatını
düzenleyen kanunları dahil ve bununla sınırlanmaksızın uygun yargı yetkisine sahip herhangi
bir ülkedeki tüm geçerli yasalara, düzenlemelere ve resmi dairelerin kararnamelerine
uyacaktır. Bu anlaşmanın hükümleri altında Resideo tarafından teslim edilen mallar ve
hizmetler Resideo’nun tescil edildiği ülkedeki tüm geçerli yasalar ve düzenlemeler gereğince

üretilecek ve temin edilecektir. Alıcı tüm malların Resideo’nun tescil edildiği ülkedeki yerel
kanunlar ve düzenlemeler uyarınca uygun şekilde kurulmasını ve kullanılmasını sağlayacağını
teyit eder. Taraflar geçerli veri koruma kanunları tahtındaki ilgili mükellefiyetlerine
uyacaklardır. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça hiçbir taraf kişisel verileri diğerinin adına
işleyicisi olarak işlemeyecektir. Alıcı ve Resideo, atık elektrikli ve elektronik cihazların elden
çıkarılmasının finansmanı ve organizasyonu ile ilgili olarak herhangi bir yerel yetki alanında
uygulandığı gibi mallar için geçerli olan atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) üzerine
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 4 Temmuz 2012 tarihli 2012/19/EU nolu Direktifi
tahtındaki mükellefiyetlerine uyacaklardır.
21. TARAFLARIN İLİŞKİLERİ Taraflar bağımsız yükleniciler olduklarını ve işbu Sipariş ile ortaklık,
ortak girişim, istihdam, franchise, usta/hizmetli veya yönetici/temsilci dahil başka hiçbir
ilişkinin amaçlanmadığını kabul ederler.
22. BÖLÜNEBİLİRLİK İşbu Şartların herhangi bir hükmü yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz
olarak belirlenirse ilgili hüküm ayrılmış sayılacaktır ve tüm kalan hükümler geçerli ve
Resideo’yu ve Alıcıyı bağlayıcı olmaya devam edecektir.
23. BEKA Yapıları itibariyle yürürlükte kalmaya devam etmesi gereken işbu Şartların tüm
hükümleri işbu Siparişin feshi sonrasında yürürlükte kalacaktır.
24. BİLDİRİMLER Taraflarca işbu Sipariş ve/veya işbu Şartlar ile ilgili olarak verilmesi gereken
tüm bildirimler Alıcının satın alma emrinde belirtilen adrese ilgili tarafın yetkili temsilcisine
yazılı olarak gerçekleştirilmelidir. İşbu Şartlar tahtındaki bildirimler aşağıdaki durumlarda
verilmiş sayılacaktır: (i) elden teslim edildiğinde; (ii) ticari gece kuryesi ile sonraki gün teslimat
için bırakıldıktan bir iş günü sonra veya (iii) posta ücreti ödenmiş olarak iadeli taahhütlü posta
ile postalandıktan iki takvim günü sonra.
25. İADELER Sunular Resideo’nun önceden yazılı izin numarası ve onayı olmaksızın Resideo’ya
iade edilemez. Bu izin numarasını ve onayı temin etmek için Alıcı Resideo’nun yerel müşteri
hizmetleri temsilcisine yazılı talepte bulunmalıdır.
26. DİL Kolaylık sağlamak amacıyla yapılan çeviriler ile çelişki yaşandığı durumlarda, bu
Şartların Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.
1 Mayis 2021

