İKLİMSA KLİMA SERVİS FİYAT SİRKÜLERİ

G)

2008

BAKIMIN TANIMI

KLİMA BAKIM SÖZLEŞMESİ
A)

TARAFLAR
sözleşmede "CİHAZ SAHİBİ" olarak
anılacaktır.
sözleşmede "SERVİS" olarak anılacaktır.

B)

KAPSAM
Bu sözleşme aşağıda işaretlenen konuları kapsamaktadır.
Sözleşme konusu cihazların bir defaya mahsus kış sezonu bakım sözleşmesi
Sözleşme konusu cihazların bir defaya mahsus yaz sezonu bakım sözleşmesi
Sözleşme konusu cihazların 12 aylık kış ve yaz sezonu bakım sözleşmesi

C)

D)

S. NO

SÜRE
Sözleşme Başlangıç Tarihi : ..... / ….. / 20……
CİHAZ BİLGİLERİ
Cihaz/Cihazlar Sorumlusu :
CİHAZ MODELİ / YERİ

Sözleşme Bitiş Tarihi

: …. / .... / 20...

Telefon :
BİRİM BAKIM
BEDELİ ( YTL )

MİKTAR

TUTAR ( YTL )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOPLAM
KDV Hariç/Dahil
E)
F)

YOL BEDELİ (YTL/km) :
ÖDEME ŞEKLİ :

SERVİS
( kaşe-imza-tarih )

CİHAZ SAHİBİ
( kaşe-imza-tarih)

İşbu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş, imzalanmış taraflarda birer nüsha olarak muhafaza altına alınmıştır.
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İç ve dış ünitelerin besleme gerilim ve akım ölçümleri
Kontrol devresine ait alçak gerilim hattı voltaj ölçümleri
Kompresörlerin şebekeden çektiği akım değerlerinin tespiti
Dış ünitede çalışan tüm elektriksel devrelerin tamamı çalışır iken yapılan çalışma akımı kontrolleri
Alçak basınç devresi basınç ölçümleri (manifold seti kullanılarak)
Yüksek basınç devresi basınç ölçümleri (manifold seti kullanılarak)
Evaporatör hava emiş filtrelerinin kontrol ve temizliği
İç ünitelerin genel temizlik ve kontrolü
Evaporatör ve kondenser yüzeylerinin basınçlı ( mümkünse sıcak ) su yardımı ile temizliği
Drenaj hatlarının kaçak, eğim ve temizlik kontrolleri, gerekli ise temizliği
Tüm kablo soket ve klemens bağlantı uçlarının korozyon testi.
Yüksek gerilim girişlerinin kontrolü
İç veya dış ünitelerde bulunan elektronik kartların kontrolü
Oda termostat ayarlarının kontrolü, basit çalışma testinin yapılması
Bakır boru hattı izolasyon kontrolleri, gerekli ise onarımı
Bakır boru hattı ezilme ve kaçak kontrolleri

BAKIM İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
1. İç ve Dış ünitelerin boyanması ve benzeri her türlü boya işlemi sözleşme haricidir.
2. Cihazların iç ünite filtrelerinin haftalık periyodik temizliği CİHAZ SAHİBİ’nin sorumluluğundadır.
3. Yıllık bakım sözleşmesi, ilk alımdan sonra geçerli Garanti Şartları kapsamında değildir. Bakım için işbu sözleşme yapılmalı,
ücreti ayrıca, CİHAZ SAHİBİ tarafından ödenmelidir.
4. Klimaların atölyeye alınması gerekirse servis formu düzenlenerek CİHAZ SAHİBİ’den izin ve teyid alınacaktır.
5. SERVİS, sözleşme yıllık yapılmış ise, kışlık ve yazlık iki bakım, kalan 10 ay boyunca, ayda bir kez olmak üzere, çağrılmadan
gelerek filtre temizliklerini ve kontrollerini yapacaktır.
6. Yıllık yapılan anlaşmalarda, cihaz başına 3 seferden fazla olmamak koşulu ile, arıza için yapılan çağrılara karşı verilen
servis işçilik hizmet bedelleri sözleşme kapsamı içinde ve müşteriden ücret talep edilmeyecektir.
7. Bir defaya mahsus yapılan bakım sözleşmelerinde arıza için yapılan çağrılara karşı verilen servis işçilik hizmet bedelleri
sözleşme kapsamı dışındadır.

H)

ARIZANIN TANIMI
Cihazın tamamının veya herhangi bir fonksiyonunun görev yapmamasıdır.
ARIZA İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
1. CİHAZ SAHİBİ, cihazın çalışması için gerekli olan uygun şebeke gerilimini sağlamak zorundadır. Şebeke gerilimi üç fazlı
cihazlar için 380 V (+/- %10), bir fazlı cihazlar için ise 220 (+/- %10)’dır. Bu değerlerinin dışına çıkılmasından
kaynaklanan arızalar sözleşme haricidir.
2. Arızalarda, İklimSA’dan temin edilen orijinal yedek parçalar kullanılacaktır. Sözleşme bedeline yedek parça dahil değildir.
3. Cihazlara veya cihazların elektrik/mekanik tesisatlarına SERVİS dışında herhangi bir kişi veya firma tarafından müdahale
edilmesi durumunda işbu sözleşme feshedilmiş olacak, SERVİS herhangi bir ücret iadesi yapmayacaktır. İhtilaf olması
durumunda ‘Genel Koşullar, madde 8’de belirtilen servis formları’ esas alınacaktır.
Ø SERVİS’in garanti içi değiştirilen arızalı yedek parçaları, yenisi ile değiştirdikten sonra, eski parçayı İklimSA’ya iade
etme zorunluluğu vardır.
Ø Garanti harici yapılan yedek parça değişimlerinde arızalı parça müşteride bırakılır.
4. Servis bildirimden itibaren arızalara, bulunduğu ilçe içinde ise 24, dışında ise 48 saat içinde müdahale edecektir.

I)

GENEL KOŞULLAR
Bakım, arıza tanım ve koşulları dışında kalan her türlü sorun, kullanıcı hatasıdır ve bu nedenle, sözleşme haricidir. Bu tip
müdahaleler için ek servis ücreti talep edilir.
2. İşbu sözleşme, üçüncü sahıslara devredilemez. Cihazlar devredildiği takdirde sözleşme geçersiz sayılır ve herhangi bir
ücret iadesi yapılmaz.
3. İşbu sözleşme normal çalışma gün ve saatlerinde geçerlidir. Resmi tatil ve Pazar günleri servis hizmeti talep edildiği
takdirde, SERVİS’e ek servis ücreti ödenecektir.
4. İhtilaf durumunda, cihazların sözleşme imzalandığı tarihte bulunduğu yer mahkemelerinin yetkisini, taraflar kabul eder
5. Her türlü doğal afet, terör olayları ve benzeri mücbir sebebler ile ithalattan kaynaklanan sorunlardan İklimSA ve SERVİS
sorumlu tutulmayacaktır.
6. İşbu sözleşmenin geçerli olabilmesi için CİHAZ SAHİBİ, cihazlar ile ilgili bir sorumlu tayin edecek ve sözleşmede
belirtilecektir. Servis bu kişiyi sorumlu muhatap kabul edecek, o kişiden talimat alacak, o kişiye rapor verecektir.
7. CİHAZ SAHİBİ, SERVİS’in elemanlarının, cihazların bulunduğu mekanlara rahat çıkışlarını temin maksadı ile gerekli her
türlü giriş kartı v.b. malzemeyi temin edecektir.
5. SERVİS cihaz/cihazlara yaptığı her müdahale/kontrolde servis formu düzenlemekle, muhafaza ettiği kopyayı ise herhangi
bir ihtilaf durumunda ibraz etmekle sorumludur.
6. Özel ek maddeler olmadıkça, sözleşmede bahsi geçen tüm birim fiyatlar, İklimSA’nın bildirmiş olduğu güncel servis fiyat
sirküleri “peşin” fiyatları üzerine çıkamaz. Tarafların kendi aralarında, vade farkı ilave edilmiş, herhangi bir vadeli ödeme
sistemi üzerinden anlaşma sağlamaları durumunda, bu sistem aşağıdaki ilgili maddede belirtilecektir. CİHAZ SAHİBİ
tarafından peşin veya vadeli ödeme sistemlerine sadık kalınmadığı takdirde işbu sözleşme feshedilmiş olacaktır.
7. Cihazlar SERVİS’in bulunduğu il veya ilçenin sınırları dışında ise, sözleşmenin tüm maddeleri aynen geçerlidir ve taraflar
arasında anlaşma sağlanan, gerekli ilave ve toplam yol ücreti yukarda belirtilmiştir.
1.
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