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ŞARTLAR VE KOŞULLAR 
 
1. Uygulanabilirlik 
TÜV AUSTRIA CERT GMBH ve onun Müvekkileri (müşterileri) 
arasındaki her türlü anlaşma bu Hüküm ve Koşullar altında 
yapılacaktır. Hüküm ve Koşullar, TÜV AUSTRIA CERT GMBH 
tarafından iptal edilene kadar, ilerideki anlaşmalı sözleşmeler için 
de geçerlidir. Müşterinin satın almasının uygulanabilirliği ve işin 
diğer hüküm ve koşulları tüm mesleki kuruluş haricinde 
tutulacaktır. Tüketiciyi Koruma Yasası (KSchG) hükümleri altında 
tüketicilerle anlaşma yapıldığı müddetçe, zorunlu yasal hükümler 
bu Hüküm ve Koşullar’a göre öncelikli olacaktır. 

2. Kotasyonlar 
2.1.  TÜV AUSTRIA CERT GMBH tarafından düzenlenen 
kotasyonlar, aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, değişikliğe 
uğrayabilir ve bağlayıcı değildir. Karşılıklı bağlayıcı bir anlaşma 
Müşterinin TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin yazılı sipariş onayının 
makbuzuyla veya TÜV AUSTRIA CERT GMBH aracılığıyla olan 
hizmet hükümlerinin başlamasıyla uygulamaya alınacaktır. 
Anlaşmadaki değişiklikle ve eklemeler yazılı olarak yapılmalıdır. Bu 
aynı zamanda bu tür düzenlemelerin yazılı olarak yapılması 
gerekliliğinden feragat etmek için yapılacak anlaşmalar için de 
geçerlidir. TÜV AUSTRIA CERT GMBH acenteleri ve çalışanları 
tarafından sözlü bilgi, yan anlaşmalar ve taahhütler, sözleşme 
sürecinin herhangi bir aşamasında, sadece yazılı olarak 
onaylanması halinde bağlayıcı olacaktır. 

2.2.  Denetleme bildirimleri ve onların performansına bağlı olarak, 
TÜV AUSTIRA CERT GMBH, Müşteri üzerinde buna bağlı kalmak 
veya denetleme randevularını takip etme konusunda herhangi bir 
zorunluluk görev üstlenmeyecektir. 

3. Coğrafi uygulanabilirlik 
Belirlenen ücretler, aksi belirtilmedikçe sadece Avusturya’da 
sağlanan hizmetler için uygunalabilir olacaktır. 

4. Anlaşmanın uygulanması 
4.1. TÜV AUSTIRA CERT GMBH, sadece anlaşmada açıkça 
belirtildiği şekilde, genel olarak kabul edilen teknik yönetmeliklerle 
uyumlu şekilde sağlanacak hizmetleri sunma konusunda sorumlu 
olacaktır. TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin kanunların, direktiflerin ve 
anlaşmanın zemimini oluşturan standartların doğruluğu konusunda 
hiçbir sorumluluğu yoktur. 

4.2. Sözleşme yapılırken, siparişlerin miktarı yazılı olarak 
belirlenmelidir. Sözleşmenen düzenli uygunlanması durumunda, 
anlaşılan sözleşme miktarında değişiklikler ve aşımlar gerekebileceği 
hallerde, TÜV AUSTRIA CERT GMBH son anlaşılan 
ücretlendirmelerin %15’ten fazla aşılmaması koşuluyla, yazılı bir 
bildirime ihtiyaç duymaksızın, bu işlemleri Hüküm ve Koşullar 
temelinde yürütmeye yetkili olacaktır. Eğer değişiklikler %15’i aşarsa, 
bunlar ek hizmetler hükmü öncewsinde yazılı olarak kabul edilmelidir. 
Eğer değiştirilen sözleşmeli miktar son kabul edilen ücretleri %50’den  
fazla yükseltirse, Müşteri yeni ücretlerin bildiriminden sonra üç gün 
içinde bu sözleşmeyi iptal edebilir. Müşteri yine de daha önce 
anlaşılan tutarda sağlanmış hizmetlerin ücretini ödeyecektir. 

 
 
4.3. TÜV AUSTRIA CERT GMBH, anlaşmada açıkça belirtilmedikçe, 
teknik güvenlik için belirlenmiş hedeflerin doğru uygulanması ve 
işlevselliği konusunda hiçbir sorumluluk almayacaktır. Özellikle 
tasarım, materyal seçimi ve ekipmanın inşaatı ve kuruluşu, sadece 
anlaşmanın bu tip hizmetleri özellikle sağlaması durumunda denetime 
tabi olacaktır. Aynı durum aynı şekilde güvenlik programları ve 
güvenlik düzenlemeleri için de uygulanacaktır. 
 
4.4. Anlaşma sırasında Müşteri TÜV AUSTRIA CERT GMBH’ye 
çizimler, planlar, hesaplamalar ve belgelendirmeler gibi gerekli 
belgeleri sağlamalı, gerekli olabilecek her türlü yetkilendirmeleri ve 
izinleri almalı, sözleşmeyle ilgili bilgileri herhangi bir zamanda 
sunmakla, denetim uygulaması öncesi, denetimin amacını ulaşılabilir 
hale getirmek adına gerekli hazırlıkları yapmalıdır. 

 
 
 

 
Müşteri gerekli belgeleri ve yekilendirmeleri zamanında 
sunmak için tüm makul çabayı göstereceğini taahhüt eder. 
Eğer Müşteri TÜV AUSTRIA CERT GMBH tarafından 
belirlenen süre zarfında bu yükümlülükleri yerine getiremezse, 
sözleşme verilen süre sonunda iptal edilebilir. Bu durumda 
TÜV AUSTRA CERT GMBH yerine getirmemeyle ilgili 
masrafları talep etme hakkına sahip olacaktır. 

4.5. TÜV AUSTRA CERT GMBH denetime dayanak olarak 
sunulan belgelerin doğruluğunu veya Müşteri tarafından sağlanan 
sözlü bilgilendirmelerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü 
değildir, ancak bu tip bilgilerin doğruluğunu tahmin etmelidir. 

 

4.6.  TÜV AUSTRIA CERT GMBH profesyonel kriter bazında, kendi 
takdiri doğrultusunda denetimin yöntemini ve türünü belirlemekle 
yetkili olacaktır. 
 
4.7. TÜV AUSTRIA CERT GMBH kendisine denetim amaçlarıyla 
sunulan yazılı belgelerin kopyasını oluşturma ve onları kayıtlarında 
saklama ve Müşteri’nin verilerin ve bu iş birlikleriden doğan verileri 
elektronik veri tabanında kendi amaçları için kaydetme konusunda 
yetkili olacaktır. Hüküm ve Koşullar’ın 10’uncu maddesine göre 
Müşteri burada açıkça muvafakat vermektedir. 

4.8. TÜV AUSTRIA CERT GMBH, bireysel vakalarda aksi 
belirtilmedikçe, bu denetimleri uzmanlık alanından bir denetçiyle 
sürdürecektir. Denetim için gerekli veya faydalı olan her türlü destek, 
Müşteri veya Müşteri adına bir üçüncü taraf tarafında TÜV AUSTRIA 
CERTGMBH’ye ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Müşteri gerekli veya 
faydalı olan desteği sağlama konusunda her türlü makul çabayı 
göstereceğini taahhüt eder. Bu tip bir desteği sağlarken Müşteri, 
özellikle çalışan korunması alanında, uygulanabilir yasal ve resmi 
hükümleri takip etmeli ve onlara bağlı kalmalıdır. 

4.9.  Müşteri, akrediyasyon kuruluşunun, TÜV AUSTRIA CERT 
GMBH sözleşmesi kapsamındaki uyumluluk değerlendirme 
faaliyetlerine katılım göstermesine ve gözlemlemesine 
(denetlemesini) olanak tanımaktadır. 

5. Hükümler ve son tarihler/gecikmeler 
5.1. Anlaşmada taahhüt edilen hükümler ve son tarihler Müşteri 
tarafından sağlanan bilgi gereğince, iş hacminin tahmin edilmesi 
doğrultusunda olacaktır. Bu son tarihler sadece TÜV AUSTRIA 
CERT GMBH tarafndan “bağlayıcıdır” şeklinde yazılı olarak taahhüt 
edilmesi halinde bağlayıcı olacaktır. Gecikmeler Müşteriye yasal 
maddeye bakılmaksızın, Müşteriye kayıpları talep etme yetkisi 
vermeyecektir.  

5.2. Bağlayıcı olarak belirlenen hükümler, anlaşmanın tüm 
bölümleriyle ve sağlanacak olan hizmetlerin tüm koşullarıyla tam 
uyumlu olarak başlayacak, ve TÜV AUSTRIA CERT GMBH 
tarafından hizmetin karşılanmasıyla son bulacaktır. Onlar, 
Müşterinin mevcut Hüküm ve Koşullar’ın yerine getirilmesiyle ilgili 
yükümlülüklerinde riayetsiz olması durumunda, özellikle 4.4’ten 4.8’e 
kadar olan maddelerle ilgili, bağlayıcı olmaktan çıkacaktır. 

5.3. Eğer anlaşmanın yerine TÜV AUSTRIA CERT GMBH’in 
kontrolü dışında olan olaylar nedeniyle gecikirse (ör. Operasyonel 
aksamalar, grev, mücbir sebep, ulaşım engelleri vb.), TÜV AUSTRIA 
CERT GMBH garanti dışında kalma, hataların rücu, ve/veya 
masrafların talep edilmesi adı altında, gerek anlaşmayı iptal etme 
gerek uygun bir zaman dilimiyle son tarihi uzatma konusunda yetki 
sahibi olacaktır. Bu aynı zamanda TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin 
riayetsiz kaldığı bir zamandaki bir konuda olayların olması 
durumunda da geçerli olacaktır. TÜV AUSTRIA CERT GMBH 
Müşteriyi bu konuda iyi bir zamanlamayla bilgilendirmelidir. 
Anlaşmanın iptal edilmesi durumunda TÜV AUSTRIA CERT GMBH, 
Müşteriye anlaşma yapılmış olan fiyatrlar üzerinde zamanında o ana 
kadar sağlanmış hizmetler konusunda ücretlendirme yapmakla 
yetkili olacaktır. 

6. Ödeme şartları 
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6.1. Hizmetler anlaşma sağlanırken geçerli olan teklifler, fiyat listeleri 
vb ile uyumlu şekilde ücretlendirilecektir. Eğer bir hizmetin yerine 
getirilmesi bir yıldan daha uzun bir süreyi aşarsa veya hizmetler 
mükerrer olarak sağlanırsa, hizmeter birersel hizmetlerin sağlandığı o 
andaki geçerli olan fiyatlarla uyumlu şekilde ücretlendirilecektir. 

6.2. Eğer TÜV AUSTRIA CERT GMBH 4 haftayı aşan bir süre 
zarfında hizmet sağlarka, TÜV AUSTRIA CERT GMBH hizmetin kısmi 
olarak yerine getirilmesiyle ilgili aylık faturalar düzenleme konusunda 
yetkili olacaktır. Faturaların kısmi veya tam ödemesi faturanın 
alınmasıyla birlikte fatura ve müşteri numaralarını belirterek derhal ve 
kesintisiz yapılacaktır. 
 
6.3. Faturalara yapılacak itirazlar, faturanın alınmasının ardından iki 
haftalık süre içerisinde faturanın kabul edilmesinin gerekmediğini 
belirtecek şekilde, yazılı olarak yapılmalı ve tahkik edilmelidir,  

6.4. Müşteri, bunlar bir mahkeme tarafından yasal olarak bağlayıcı 
bir şekikde belirlenmedikçe ve TÜV AUSTRIA CERT GMBH 
tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, itirazları herhangi bir 
şekilde karşılamakla yetkili değildir. 

6.5. Ödemenin yapılmaması durumunda, sadece bir kalem bile 
ödenmemişse, tüm ödenmemiş hasarların - diğer anlaşmalardan ve 
diğer ayrılan anlaşma hükümlerinden bağımsız olsa bile vadesi gelmiş 
olacaktır ve TÜV AUSTRIA CERT GMBH, bu tip bir ödemenin 
alınmasını beklerken,  ödenmemiş hasarların ani ödemesini talep 
etmek ve anlaşmanın yerine getirilmesini askıya almak, veya herhangi 
bir bildirime gerek duymadan anlaşmayı feshetmek ve yerine 
getirmeme zemininden doğan hasarların tazmin edilmesi konularında 
karar verebilecektir. 
 
Ödemenin yapılmaması TÜV AUSTRIA CERT GMBH’ye, Austrian 
National Bank’ın faiz oranları tabanının üzerinde son ödemenin %8’i 
olarak faiz yansıtma ve hatırlatma başına 4.00 Euro olarak hatırlatma 
masraflarını yansıtma konusunda hak tanıyacaktır. 

6.6. Müşteri, TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin ödeme yapılmaması 
durumunda fiilen ortaya çıkan ve yasal haklarını ileri sürme amacıyla 
gerekli olan masraflarını ve harcamalarını karşılayacağını ayrıca 
taahhüt eder. Bu, dava muamelelerini ödeme konusundaki herhangi 
yükümlülükleri etkilemeksizin, özellikle mahkeme dışı masrafları, 
hatırlatma masraflarını, icra dairesi masraflarını (Federal Maliye 
Bakanlığı, Federal Hukuk Gazetesi (BGBI) 141/96 yönetmeliğinde 
belirlenen icra dairesi hizmetleri için istihkaklarla ve bu yönetmeliğin 
4.2 maddesince belirlenmiş fiyatlarla uyumlu olarak) içerir ve aynı 
zamanda uygun veya gerekli olduklarından o zamana kadar müdahi 
olan avukatların masraflarını da içerir. 

6.7. Şüphe halinde, fiyatlar Müşteri tarafından uygulanabilir bir 
oranda belirlenmiş yasal katma değer vergisi oranı haricinde olacaktır. 
 
6.8. Farklı sözleşmeli ortaklar müştereken ve müteselsilen sorumlu 
olacaklardır. 
 
7. Garanti 
7.1. Eğer Müşteri Tüketiciyi Koruma Yasası (KShcG) hükümlerindeki 
bir müşteri değilse, anlaşmanın tamamlanması aşamasında, TÜV 
AUSTRIA CERT GMBH’nin hizmetlerini veya işlerini gecikme olmadan 
inceleyebilir, fakat uzman görüşünün, denetim raporunun veya bu tür 
bir belgenin sağlanmasından sonra yedi takvim gününü aşmayan bir 
süre zarfında, TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin sorumluluğu 
haricinde, tespit edilen veya edilebilir herhangi hasarlar konusunda 
gecikme olmaksızın, yazılı olarak  talepte bulunabilir. Gizli kusurlar 
denetim yoluyla hiçbir gecikme olmadan, garanti süresi zarfında yazılı 
olarak bildirilmelidir. Hasar bildirimleri faturalanmış tutarın tamanının 
veya bir kısmının ödenmesine el koyulması gibi bir yetki 
sağlamamaktadır. 

7.2. Müşterinin garanti talepleri, TÜV AUSTIRA CERT GMBH 
tercihinde, düzeltemeyle veya değişiklik tedarik edilmesiyle kısıtlı 
olacaktır. TÜV AUSTRIA CERT GMBH en az iki defa olmak kaydıyla, 
düzeltme konusunda bir takım girişimlerde bulunmak veya değişiklik 
sağlamak konusunda yetkili olacaktır.

 
 
 
 
Eğer düzeltme girişimleri veya değişiklik sağlama konusu 
belirli bir zaman diliminde başarılı olmazsa veya düzeltme 
veya değişiklik işlemi ekonomik olarak makul değilse, Müşteri 
anlaşmanın değişikliği veya fiyat indirimi konusunda yetki 
sahibi olacaktır. Sözleşme dışında olan bir anlaşma değişikliği 
veya düzeltilemeyen hasarlar hariç tutulacaktır. Böyle bir 
durumda uygun bir fiyat indirimi uygulanabilecektir. 

7.3. Müşterinin garanti talep hakları – gayrimaddi işler olarak 
adlandırılsa bile, örneğin uzman görüşleri veya yazılım geliştirme 
gibi, TÜV AUSTRIA CERT GMBH tarafından gerçekleştirilmiş 
hizmetlerin tamamlanmasından bir yıl sonra sona erecektir. Garanti 
süresi, özellikle burada belirtilen garanti süresinin dışında 
kalmıyorsa, uzatılamaz, tamir işlemleriyle veya girişimleriyle 
durdurulamaz. 
 
7.4. Hasarlı tasışma veya hizmet sağlanmasından doğan bir hata 
zemininde oluşan fesihten olan hasar tazmini ve talepler, TÜV 
AUSTRIA CERT GMBH çalışanların bilinçli veya büyük ihmalle bu 
taleplerden sorumlu olmaması halinde hariç tutulacaktır. 

8. Sorumluluk 
8.1.  Eğer sözleşmeli ortak TÜV AUSTRIA CERT GMBH’e karşı 
tazminat talebinde bulunuyorsa, sebep, yasa dışılık, hata ve 
hatanın derecesi konusunda kanıt göstermekle yükümlüdür. Garanti 
haklarından feragat etme ve üçüncü taraflara tazminat talepleri 
kabul edilemez.  

8.2. Eğer Müşteri, TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin hatası 
nedeniyle bağlayıcı olarak belirlenen yerine getirme süresinin 
aşılmasından dolayı masraf altına giriyorsa, bu talep gecikme 
dolayısıyla etkilenen sözleşmenin ilgili o bölümünün %5’ini aşamaz. 

8.3. Aşağıdaki garanti sorumluluk redleri ve kısıtlı garantiler, 
bunlar sözleşmeli taleplerle rekabet ettiğinden dolayı kanunu ihlal 
eden taleplerde uygulanacaktır. 
 
8.4. TÜV AUSTRIA CERT GMBH herhangi bir şekilde kayıplardan 
sorumlu olmayacaktır. Bu hariç olma durumu aşağıdakilerde geçerli 
olmayacaktır: 
  

-  TÜV AUSTRIA CERT GMBH tarafından bilinçli 
veya büyük ihimal sonucu ortaya çıkan zararlar; 
-  Sakatlıktan hayata, organa veya sağlıktan doğan zararlar 
için küçük ihmal durumlarında; ancak bu TÜV AUSTRIA 
CERT GMBH tarafından alınan sigorta teminatı kapsamında 
sağlandığı taktirde, ve madde 8.7’de belirtilen maksimum 
tutarlarda. 

  

8.5. Tum durumlarda TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin 
sorumluluğu, hayat, organ ve sağlık sakatlığı hariç olmak üzere, bu 
anlaşma tipinde benzer olan zararlarla sınırlı olacaktır ve TÜV 
AUSTRIA CERT GMBH’nin bu anlaşmayı tamamlamasında veya 
yürütülen sorumluluğun ihlalinde öngörülebilir olmalıdır. 

8.6. Madde 8.1 ve 8.5 kapsamında sorumluluk kısıtlamaları veya 
yasal sorumluluk redleri, şirketin acenteleri ve çalışanlarının kişisel 
sorumluluğuna olduğu gibi şirketin acenteleri ve çalışanların 
sorumluluklarına uygulanacaktır. 

8.7. TÜV AUSTRIA CERT GMBH, acente veya çalışan olmayan 
vekil temsilcilikler tarafındaki küçük ihmallerden sorumlu 
tutulmayacaktır. Ayrıca, TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin acente 
veya çalışan olmayan vekil temsilciliklere karşı sorumluluğu, 
acentelerin ve çalışanların görevi kötüye kullanmaları da dahil, o 
doğrultudaki sorumlulukları,  bu Hüküm ve Koşulların hükümlerine 
karşı olarak, Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında olmayan 
müşterilerle karşı karşıya oluşturulabilir ve şunlarla sınırlı olacaktır: 
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- kişisel saatlık ve maddi hasarlar için € 7,500,000, 
- maddi hasar için € 3,000,000, sözleşme başına her bir 
vakada ve toplamda. 
 
Yukarıda belirtilen miktarları aşan tutarlar, Müşterinin talebi 
ve hesabı üzerine  TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin sigorta 
firmasından ilgili miktarı karşılayacak sigorta teminatını 
alabilmesi halinde kabul edilebilir. 

8.8. TÜV AUSTRIA CERT GMBH veya onun acenteleri/yöneticileri 
tarafındaki niyet eylemleri dışında Müşteri tarafından yapılan zarar 
talepleri, TÜV AUSTRIA CERT GMBH veya onun sigortacıları 
tarafından reddedildikten sonra üç aylık süre zarfında mahkeme 
tarafından aksi belirtilmediyse hariç tutulacaktır. Müşteri tarafından 
TÜV AUSTRIA CERT GMBH’ye karşı yapılan olası zarar talepleri 
Müşteri bu taleplerin bildirimini elde ettikten sonra bir yıl içerisinde 
sona ermektedir, hükümler aksini belirtmedikçe veya hukuk daha farklı 
bir süreaşımı/talimat sağlamadıkça bu durum geçerlidir. Bu durum 
kanunu ihlal eden talepler için uygulanmayacaktır. 

8.9. Önceki yasal sorumluluk redleri ve 8.1’den 8.8’e kadar olan 
maddelerdeki sorumluluk kısıtlamaları Ürün Sorumluluğu Yasası 
doğrultusunda, bu Yasa altında sorumluluğun zorunlu olduğu 
durumda geçerli olmayacaktır. 

8.10. TÜV AUSTRIA CERT GMBH, Müşteriye karşı niyet fiili veya 
büyük ihmal veya acentelerinin, çalışanlarının veya vekil 
temsilciliklerinin ihmallerinden sorumlu olduğu kadarıyla, bu durum 
Müşterinin, TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin acentesine, 
çalışanına veya vekil temsilciliğine karşı olası tazminat talebi için 
tahsis işlemi gerektirebilir.  

8.11. TÜV AUSTRIA CERT GMBH ve Müşteri arasında yapılan 
anlaşma temelinde, TÜV AUSTIRA CERT GMBH ve Müşteri ile 
herhangi bir sözleşme ilişkisi olmayan üçüncü taraflar, niyet fiili 
veya TÜV AUSTRIA CERT GMBH, acentleri, çalışanları ve 
taşeronları tarafında niyet fiili veya büyük ihmali olmayan 

 TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin, onun acentlerinin, 
çalışanlarının ve vekil temsilciliklerinin  karşı hak talep etmesi 
durumunda, Müşteri zararı öder ve TÜV AUSTRIA CERT 
GMBH veya onun vekil temsilciliklerini sorumlu tutmaz. 

8.12. TÜV AUSTRIA CERT GMBH, denetlemeler, testler ve benzeri 
uygulamalar, ve o zamanki denetimin gerektirdiği teknik kurallarla 
uyumlu yapılan testler nezdindeki araçlara karşı oluşacak 
zararlardan sorumlu tutulamaz. 
 

8.13. Hasarlara bağlı olan önemli zararlar için, özellikle kaçan 
gelirler, birikim eksikliği, kazanç kaybı ve diğer maddi zararlar, faiz 
kaybı vb. zararlarla ilgili olan sorumluluktan açıkça feragat edilebilir. 
Hukukta artık geçerliliği kalmayan sorumluluklar “Sorumluluk” 
maddesi altında belirlenmiş olan kısıtlamalara tabi olacaktır. 

9. Telif Hakkı 
Denetleme, izleme raporları, belgeler, uzman görüşleri, hesaplamalar 
ve TÜV AUSTRIA CERT GMBH tarafından hazırlanan benzeri 
belgelerdeki tüm telif hakları TÜV AUSTRIA CERT GMBH tarafında 
kalacaktır. Sözleşmesel olarak belirlenen amaçların ötesinde 
sağlanan hizmetlerin dağıtımı, kullanımı ve/veya yayınlanması TÜV 
AUSTRIA CERT GMBH’nin önceden yazılı iznini gerektirecektir. 
Denetleme, kullanım, ve/veya yayınlamada Müşteri yasal hükümler 
doğrultusunda sorumlu olacaktır. Bu bağlamda Müşteri zararı 
karşılayacak ve TÜV AUSTRIA CERT GMBH’yi üçüncü taraflar 
nezdinde olası hak taleplerinden sorumlu tutmayacaktır. 
 

10.   Açıklamama/gizlilik/veri 
10.1. TÜV AUSTRIA CERT GMB, anlaşma aracılığıyla elde 
edecekleri bilgilerle ilgili tüm konularda çalışanlarını ve diğer vekil 
temsilciliklerini gizliliğe mecbur etmelidir. 
 

10.2. Müşteri, TÜV AUSTRIA CERT GMBH ‘nin, TÜV AUSTRIA 
CERT GMBH’nin kendisinin okuması için olan ve anlaşmanın 
tamamlanması için gerekli olan  tüm yazılı belgeleri, çizimleri, 
planları vb kayıtların kopyasını almasına  razı olacaktır. 

 
 
 

10.3. Müşteri, TÜV AUSTRIA CERT GMBH’nin, Avusturya Veri 
Koruma Yasası kapsamında kişisel verileri saklamasına ve 
elektronik olarak işlemesine izin verecektir. 
 

10.4. Bilginin yasal olarak paylaşılması gerektiği durumlarda 
Müşteri veya etkilenen kişi, yasa tarafından izin yasaklanmaması 
durumda, bu tip bilgi paylaşımı konusunda bilgilendirilecektir. 

11.   İlave materyal 
TÜV AUSTRIA CERT GMBH içinde sık kullanılmayan test 
ekipmanı ve ilave materyal masrafları ek olarak müşteriye 
yansıtılacaktır. 
 
12.   Denetim sırasında alt yapı hükmü 
Müşteriler,o anki herhangi kanuni düzenlemelerle uyum içinde 
yapılan gerekli denetim faaliyetleri için uygun olan elektrik enerjisi, 
su, aydınlatma, yapı iskelesi vb yerine getirilmesinden sorumludur. 

13.   Test maddelerinin dağıtımı ve güvende tutulması 
TÜV AUSTRIA CERT GMBH tarafından yapılan denetim 
faaliyelerinde incelenecek test maddeleri, tür numuneleri vb ücretsiz 
(franco domicile) olacaktır. Müşteri geri dönmeyen test maddeleri 
için saklama giderlerini ve imha bedellerini onayladığını kabul eder. 

14.   Ayırma Maddesi 
Bu anlaşmanın etkisiz hükümleri diğer hükümlerin 
etkisizliğini etkilemeyecektir. Bu anlaşmanın bir hükmünün 
geçersizliği durumunda, bu anlaşmaya taraf olanlar o 
maddeyi, geçersiz hükme en yakın manada ve maksatta 
olan geçerli bir hükümle değiştirmeyi kabul etmektedirler. Bu 
Hüküm ve Koşullar, Tüketiciyi Koruma Kanunu, Federal 
Hukuk Gazetesi (BGBI) No. 140/1979 kanunlarına karşı zıt 
olmadığı durumlarda karşılıklı olarak uygulanabilir)Tüketiciyi 
Koruma Kanunu kapsamında).  

15.   Yargılama yeri ve uygulanabilir yasa 
Taraflar arasındaki bu anlaşma ve tüm yasal ilişki için Avusturya 
Kanunları, referans normlar hariç tutularak, geçerli olacaktır. 
Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Bm Antlaşması, 
(CISG)’nın uygulanabilirliği rızaya bağlı olarak hariç tutulacaktır. 
Bu anlaşmadan doğacak her türlü anlaşmazlık Viyana’daki 
yetkili mahkemeye sevk edilecektir, bu vesileyle TÜV AUSTRIA 
CERT GMBH, sözleşmeli ortağın mahkeme yerine sahip olduğu 
diğer mahkemelerle ilgili yasal işlemleri de sürdürme konusunda 
yetkili olacaktır.  
 
  

 


