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شرکت نانو فن آوران پارس
متمم قرار داد وگارانتی دستگاه
در تاریخ

با مشخصات زیر

با حضور کارشناسان شرکت سازنده و مشتری در محل نصب دستگاه

تحویل گردید
 -1دستگاه با مشخصات طبق قرار داد

با سریال

در محل مورد نظر مشتری

نصب و راه اندازی و تست با محصوالت مختلف از جمله سبزی سیب و  ...گردید .
 -2دستگاه با حضور نمایندگان هر دو شرکت بار گذ اری و محصول در داخل دستگاه و فرایند نمونه گذاری و دستگاه صحیح و سالم
تحویل مشتری گردید.
 -3دستگاه با  20ست سینی گرانیت شده نچسب تحویل مشتری گردید
 -4دستگاه بطور کامل توسط شرکت سازنده آموزش و تحویل مشتری گردید
 -5با توجه به حساس بودن دستگاه فقط اپراتور هایی که آموزش دیده اند و یا در آینده توسط شرکت سازنده آموزش میبینند فقط
اجازه کار با دستگاه را خواهند داشت (

) .در غیر اینصورت

عواقب ناشی از خرابی دستگاه و یا هر ایراد دیگری کامال بر عهده خود مشتری میباشدو از گارانتی خارج میشود ( .شرکت سازنده
موظف به آموزش میباشد).
 -6با توجه به حساس بودن و الکتریکی بودن دستگاه چنانچه هر گونه بی احتیاطی از جانب اپراتور انجام گیرد هیچ گونه مسولیتی از
لحاظ جانی و مالی بر عهده شرکت سازنده نمی باشد  (.بی احتیاطی یعنی روش خشک کردن باید بر اساس رعایت ایمنی کامل
باشد)
 -7با توجه به اینکه دستگاه یکسری قطعات حساسی دارد که در صورت جابجایی دستگاه از محل نصب امکان سوختن و آسیب دارد
در صورت تمایل به جابجایی حتما با هماهنگی شرکت سازنده و حضور کارشناسان در محل نصب و جابجایی امکان پذیر میباشد
(.الزم به ذکر است هر گونه هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان طبق تعرفه عرف بر عهده خریدار میباشد  .عیب های کلی پس از
انتقال دستگاه توسط خریدار در شرکت سازنده بر طرف خواهد شد)
 -8چنانچه دستگاه ایرادی پیدا کرد در ابتدا در محل نصب و در غیر اینصورت در محل شرکت سازنده گارانتی صورت میپذیرد ضمنا
هزینه ایاب و ذهاب دستگاه تا شرکت سازنده بر عهده خریدار میباشد .
 -9شرکت سازنده ملزم به  11سال خدمات پس از فروش و یک سال گارانتی در شرایط گارانتی دستگاه میباشد ( شرایط گارانتی
فقط شامل نرم افزار سیستم دستگاه و قطعاتی که از طرف سازندگان قطعات برقی گارانتی شده میباشد
 -11در صورت شستشو با آب دستگاه از گارانتی خارج میشود
 -11در صورت تغییر فاز های سالن که برق سه فاز میباشد در صورت فاز به فاز شدن برق خسارات ناشی از آن بر عهده خریدار
میباشد
 -12در صورت استفاده نا صحیح ( غیر متعارف )از ش رایط اعالم شده از طرف شرکت سازنده دستگاه از گارانتی خارج میگردد.
 -13تعداد سینی هایی که در هر بار بارگذاری در داخل دستگاه گذاشته میشود حتما حتما باید ست کامل یعنی حتما  8عدد سینی
باشد در غیر اینصور (که آسیب ناشی از این مورد بود) به دستگاه آسیب جدی وارد شده و از گارانتی خارج میگردد .
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 -14مهلت گارانتی از زمان نصب و راه اندازی یک سال میباشد ضمنا گارانتی قابل تمدید میباشدکه با پرداخت هزینه از طرف خریدار انجام میشود .
 -15در صورت تمایل خریدار میتواند دستگاه خود را ارتقاء دهد که طی قرار دادی این امر صورت میپذیرد .
 -16شرکت سازنده ملزم میشود در صورت در خواست سینی های دیگر طی قرار دادی تحویل ایشان دهد .
 -17در صورت واگذاری دستگاه مراتب میبایست برای ادامه شرایط گارانتی به اطالع سازنده دستگاه رسیده شود .
 -18محصوالتی که خریدار مقرر شده در دستگاه بار گذاری شود فقط میوه جات اسالیس شده میباشد و سبزی جات با تراکم کم در سینی ها
بطوری که ارتفاع آن از لبه های سینی باالتر نرود و ماکزیمم یک سانتیمتر باشد .
 -19در صورتی که محصوالتی دیگر غیر از میوه جات معمولی و سبزیجات معمولی داخل دستگاه گذاشته شود حوادث ناشی از آن بر عهده خریدار
میباشد و از گارانتی خارج میشود (.البته برای محصوالت مختلف میبایست کالیبره و تحویل مشتری گردد )
 -21محصوالت میبایست کامال خشک و بعد از سانتریفیوژ شده (ابکشی شده و محصول تر نباشد ) روی دستگاه گذاشته شود در غیر اینصورت به
دستگاه آسیب میرسد و از گارانتی خارج میگردد .
 -21شرکت سازنده موظف است در صورت بروز مشکل در کمترین زمان ظرف  72ساعت جوابگوی مشتری باشد
 -22در صورتی که دستکاری در برنامه دستگاه در ستینگ اولیه گردد دستگاه از گارانتی خارج میشود .
 -23تلفن های ضروری شرکت در صورت ایراد و هر گونه جوابدهی به قرار زیر است
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نصب گردید و شرکت سازنده هیچ گونه مسولیتی در قبال سیستم برق ورودی

 -24دستگاه با توجه به اعالم مشتری در محل

سالن و کم و زیاد شدن آمپراژ در ورودی سالن و فیوز های سالن ندارد  .و در صورتی که آسیبی به دستگاه وارد شود از گارانتی خارج می شود .
 -25مهلت گارانتی از تاریخ

لغایت

میباشد .

امضاء کنندگان زیر که از نمایندگان شرکت خریدار می باشند با توجه به اینکه تایید کرده اند تمامی موارد باال را و شرایط گارانتی را قبول کرده اند
دستگاه تحویل ایشان گردید .
تذکر  :این تعهد نامه در دو سری چاپ و امضا شده و هر دو حکم واحد را دارند .

با آرزوی ایرانی آباد و سر افراز
شرکت بین المللی نانو فن آوران پارس

