
Allgemeine Einkaufsbedingungen
der Xylem Water Solutions Austria GmbH (XWSA) - Stand: Dezember 2012 

1 Geltung
  ä  ß          ü  - 
               
          ü ü          
 ä    ü  ä              ü  ä ü
      
2 ertragssluss
   ä          ä 
      ä         ä    ü    
           ä ß   ä      
   ä      ä  ä       Ä    
ü    ä  ä
       -      ü   ü     ä
 ä       -    
  -   ä -  - -    ü  ä -   
  -  -ä - 
 reise
                 ß      
  ü  ü   
         ö   Ä   Ä       
 ä  
       ü              ü
 iefertermine ieferfristen ieferort
                
      - ö   -          
      ä ü       ä             
     
     ä           ü       -
 
 ersand erakung arkierung
        ä        -     ä     
ü
    ü    äß        ü      
       ä  
      Ü        ß     
 -  ““  “ä“  ““   
“ ü  ä“  ““  “ä“        
          -   
 Geärleistung
                     
 ä ö     ä              
                      
  ä  ä         ü ß    
     -  
  ä ä             ü       ä  
      
    §      ä    -  ü    §        
   ä    ä          
    ä    ä     ä     
              ä       ä     
                ö         
   ä   ä     ü       ü      
         üü
  ä    ä    -          
  ü    ä       ä    
 roduktaftung
                  -
       ü                    
     
      ä    ü    ü         -
          ä ä     
     ü ö      ä ü    ä  ü  ä ü  
   
 ä    ü         ä     ä  
       ü  
 ü      ä      -              
       ä  
 alung
 ü    ä ü     ä äß  ü    ß    
   ä      - -        -     
  -          ä        ä     
  ä      äü   ü    ü     
   ü 
        ä               
 Auösung des ertrages
       ö ä  ä     ü  ü 
  ä ö        ö           
       ö      -        
ö     ä             üü
 ä    ü   ü ä           ä  
      ä  ü   ö            
      ä             ä   
  ü  ü ä    ü ü  ü  
10 Geritsstand anendbares et Erfüllungsort
  ü             ü    ä ü ä   Ö   
ä        ü   ö ä  
    ö     Ü    ü ä ü      
   
 ü     ü        ü     ü    ä
11 Slussbestimmungen
 ä    ö             
 
     ü          ü    
 ü   ü     ü         -   
   ö      ü     

Xy    


