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Bağlantı Kişi

Bağlantı Kişi

SELİN AYDIN (selin.aydin@anot.com.tr)

Demet ALYAPRAK yegenler@yegenlerelektrik.com
+90 242 321 38 31

Teklif Tarihi

Teklif Geçerlilik Tarihi

Teslim Süresi

Teklif No

12.08.2021

19.08.2021

-

210812T0018A

Teslimat Adresi

Fatura Adresi
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No

Malzeme Kodu

Malzeme

Marka

Adet

Birim

Birim Fiyat

Toplam Fiyat

Teslim Süresi

1

3RT1954-6A

Replacement contact pieces
for 3RT1054 consists of 3
movable and 6 fixed contacts
with mounting parts

SIEMENS

1.0

Adet

712,54 TL

712,54TL

3-4 GÜN

2

3RT1955-6A

Replacement contact pieces
for 3RT1055 consists of 3
movable and 6 fixed contacts
with mounting parts

SIEMENS

1.0

Adet

930,12 TL

930,12TL

4-6 HAFTA

Toplam Fiyat

Not

Fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden fiyatlandırılacaktır.

Nakliye Bilgisi
Ödeme Bilgisi

ANOT Ödemeli

KDV

Dahil değildir.

1.642,66

TL

PEŞİN

Teşvikli şekilde fatura istenilmesi durumunda sipariş esnasında belirtilmesi gerekmektedir.

1/1

GARANTİ :
Üretici Firma garanti koşulları ve şartları geçerli olup ürün/makine deneyimli kişiler tarafından üretici firma tarafından belirlenen
kullanma talimatlarına ve çalışma koşullarına uygun şartlarda kullanılmalıdır. Arıza, hasar ve/veya ayıbın garanti kapsamına girip
girmeyeceği konusunda inceleme üretici Firma tarafından yapılacaktır. İnceleme süreci ve neticesi hakkında ANOT’un herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır.

SİPARİŞİN İŞLEME ALINMASI/İPTALİ:
Siparişin işleme alınması için işbu teklif mektubunun her sayfasının tarafınızdan kaşelenip imzalandıktan sonra faks ve/veya mail yolu
ile ANOT’a gönderilmesi gerekmektedir. Bu şekilde gönderilen teklif mektubu ile siparişi onaylamış ve teklif mektubundaki hususları
kabul etmiş olacağınız anlamına gelecektir. ANOT’un yazılı onayı olmadan sipariş iptali veya malzeme iadesi yapılamaz aksi halde
ANOT’un menfi –müspet her türlü zararından alıcı sorumludur.

DİĞER HUSUSLAR:
1- Fiyata montaj ve devreye alma dahil değildir.
2-Teslim süresinin gün olarak belirlenmesi halinde; sürenin hesabında Ulusal Bayram, Resmi ve Genel Tatil günleri, Hafta Tatil günleri
hesaba katılmaz.
3- Üretici firma, TSE, Gümrük ya da yol koşullarından kaynaklanan, yargı veya idari makamlar tarafından verilen kararlar, mücbir
sebepler veya ödemelerin gününde yapılmaması nedeniyle meydana gelecek gecikmelerden ANOT sorumlu değildir.
4-Alıcı; teklif mektubunu onay ve imza eden, emtiayı teslim alan (3. Bir kişiye veya 3. Bir kişinin adresine teslim edilse dahi) kişinin
yetkili personeli olmadığını, emtiayı teslim almadığını ileri süremez, ödemeden imtina edemez.
5- Ödeme koşulları kısmında belirlenen tarihler kesin vade olup ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek bulunmamaktadır. Vade tarihi geçen
ödemelerde günlük %0,20 oranında gecikme faizi tahakkuk ettirilir ve tarafınıza KDV’si ile birlikte fatura tanzim edilir.
6- Nakliyenin ANOT’a ait personel ve araçla yapıldığı durumlar haricinde nakliye sırasında oluşabilecek herhangi bir hasar ve zarardan
ANOT sorumlu değildir. Böyle bir durumun meydana gelmesi alıcıya ödemeyi geciktirme, ürünlerin iadesini talep etme yahut ödemeden
imtina etme hakkı vermez.
7- Alıcı, teklif konusu emtianın muayenesini teslime müteakip en geç bir gün sonra yapmalı ve nakliye esnasında oluşan hasar ve
deformasyonlar haricindeki ayıpları ANOT’a bildirmelidir. Aksi halde ANOT’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
8- Bu teklif ve ekinde sunulan tüm bilgiler tarafınıza özel olarak hazırlanmış olup 3. Kişi gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılamaz, başka bir
amaçla kullanılamaz.
9- Onay ve/veya teyidin teklif geçerlilik süresi içerisinde ANOT’a ulaşmaması halinde bu teklif mektubunun ANOT bakımından herhangi
bir bağlayıcı özelliği kalmayacaktır.
10- Alıcı tarafından ödemelerin gününde yapılmaması, alıcının iflasına, iflas ertelemesine karar verilmesi ve/veya konkordato ilan
etmesi, ödeme acze düşmesi, sermaye ve ortaklık yapısında değişiklik olması durumunda ANOT işbu teklif mektubuna konu
ürün/makinelerin geri kalan kısmını bedeli ödeninceye kadar teslim etmeme, işbu teklif mektubu veya başka bir ticari ilişkinden doğsa
bile mülkiyeti alıcıya ait olup da ANOT yed’inde bulunan her türlü emtia üzerinde alacaklarına karşılık hapis/rehin hakkını kullanma hak
ve yetkisine sahiptir.
11- İşbu teklife konu hususlardan doğacak ihtilaflardan Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ANOT’un yed’indeki her türlü
bilgi, belge, doküman, kayıt vb. taraflar arasındaki uyuşmazlarda münhasır delil niteliğindedir.
12- Damga vergisi Alıcıya ait olup herhangi bir nedenle bu bedeli ANOT’un ödemesi halinde alıcıya rucü edilir.
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