1. Sipariw verilen modellerde UPS navlun masraflarä tarafänäzdan karsälanmasä gerekiyor.
2. Yeni sezon numune calismalarinda olusan numune ve Kurye masraflari tarafimizdan
ödenmiyor, bizimlen calisan her Üretici daima yapilan masraflarin fazlasini
karsilayacak adetde siparis almaktadir, ve Almanyada hicbir büyük Müsteri bunlari
karsilamiyor.
3. Karsi ödemeli Kurye Paketleri tarafimizdan kabul edilmiyor.
4. Ödeme 30 gün mallarän Almanya teslim tarihinden sonra yapälacak. Suanda Factoring
ile calisan üreticiler alternatif olarak mal almanya tesliminde %4 kesintili pesin ödeme
alabilme imkani sunuyoruz, bu mal tesliminde bize bildirilmesi gerekiyor ve bizden
teyid edilmesi gerekiyor. Ödemeler Isbank üzerinden yapäliyor, havale genelde 3gün
sürüyor. Isbankda hesabä olan Üreticilerimiz genelde cok daha häzli ödemeyi aliyorlar.
5. Fiyat artisi düwen kur veya artan boya ve Kumaw masraflari dolayäsä tarafämäzdan
kabul edilmiyor. Tarafinizdan verilen fiyatlar en az 6 ay tutlmasi gerekiyor.
6. Numune, Siz-Set ve xoqaltmalarda, tarafänäzdan yapälan hatalar dolayändan, tekrar
yapälmasä gerekiyorsa, oluwan masraflar tarafänäzdan ödenmesi gerekiyor.(bu
modelerin bawtan dogru ve istenilen wekilde caläwälmasänä saglanmasä icin gereklidir).
7. Sipariw gecikmeleri, 10 gün awarsa, mallar uxak yüklemesi olarak tarafämäza
gönderilecek. Oluwan uxak-tär farkä, tarafänäzdan karwälanmasä gerekecek.
8. Cogaltma numuneleri (bir modelden 6-10 adet arasi), tarafämäza sezon sonunda fatura
edilecektir, numuneler sadece üretim fityatä bazändan hesaplanär (yüksek fiyat fatura
edilmesi, bizim müwterilerden kabul edilmiyor). Belirli bir giro sonrasä cogaltma
numuneler fatura edilmiyecektir. Colgaltma numuneleri kamyonla diger mallarimizin
yaninda gönderiniz, sizden kaynaklanan gecikme dolayisi mallarin kurye ile
gönderilmesi gerekirse masraflar tarafinizdan karsilanmasi gerekiyor.
9. Daima bizim Nakliyece üzerinden yüklenmesi gerekiyor. Wuanda Hellmann üzerinden
gönderiliyor.
10. Geciken numuneler, zamanända almanyada satäwa cäkmadäqända, sipariw gelmezse,
oluwan masraflar (numune vs.) tarafämäzdan ödenmiyor.
11. Reklamasiyonlarda, hatalä mallar 10 gün ixinde depomuzdan xekilmesi gerekiyor ve
en käsa zamanda, tamir veya yeni üretim yapälmasä gerekiyor. Reklamasiyonla ilgili
oluwan masraflar, tarafänäzdan karwälanmasä gerekiyor. Siparis edilen mallar herhangi
bir nedenden yüklenmezse bütün olusan masraflar, müsterimizin kazanc kayibi vs.
tarafinizdan karsilanmasi gerekiyor.
12. Ilk siparis tarafinizdan kabul edildigi an calisma sartlari kabul edilmistir.
13. Otto sezon icinde kendi müsterilerinden hatali mallar geri gönderilirse bize iade
ediyor, bunlar sezon sonunda toplu sekilde üreticilere iade edilecektir.(genelde
siparisin %1 oraninda oluyor)
14. Tüm üretilen mallar daima Ökoteks 100 olarak calisilmasi gerekiyor.

