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شرایط گارانتی

 -5شرایط گارانتي
 -5/1گارانتي شامل خدماتي ميباشد كه دستگاه بدون هيچگونه عوامل خارجي وعدم نگهداري وسهل انكاري اپراتور ساقط شده وبه انجام وظااي

ترريا

شاده

نپردازد.
 - 5/2كارفرما هيچ گونه تغييريا تغييراتي بدون اجازه كتباي شاركخ خادماخ دهناده بارروي دساتگاه نماي تواناد انجاام دهاد وتماامي اپراتورهااي دساتگاه بايساخ
مجرب ومهارخ كافي ( حداقل با يکسال سابقه کار روی اين ماشين آالخ ) داشته باشند و ميبايسخ صورتجلسه تحويل قطری را امضا نمايناد وعملکارد آنهاا باا
تائيد پيمانکار باشد.
 -5/3درطول مدخ گارانتي فقط هزينه ترمير وترويض قطراخ شامل گارانتي بوده وتمام هزينه ها ي ارسال وحمل واياب ذهاب واسكان پرسنل گارانتي وساير
هزينه هاي مشابه به عهده كارفرما ميباشد.
 -5/4پيمانكارماشين آالخ موضوع قرارداد را به مدخ دوازده ماه گارانتي نموده وده سال خدماخ برد از فروش را مترهد مي گردد.
 -5/5درمدخ زمان گارانتي وعملياخ نصب وراه اندازي تامين محل پرسنل پيمانكار خدماخ دهنده ( حداقل مطابق با استانداردهای هتل سه ستاره ) به عهاده
خريدار ميباشد.
 -5/6درطول مدخ گارانتی اگربه هرداليلی الزم باشد قطره مورد نظر ويا قسمتی ازسيستم به محل کارگاه پيمانکارارسال گردد  ،با تشاخي

پيمانکاار  ،کلياه

هزينه های حمل ونقل وجابجائی به عهده کارفرما بوده وفقط ترميراخ وهزينه های ترويض قطره شامل گارانتی ميباشد و ازخدماخ بهرمند ميگردد.
 -5/7الكترو موتورها و سيستم برقي شامل گارانتي نمي باشد.
 -5/8ترويض قطراخ مصرفي وتنظيم دستگاه و سرويس دوره ائی جزوء گارانتي نبوده وپرسنل آموزش ديده موظ

به انجام آن ميباشند.

 -5/9نصب هرگونه قالب متفرقه به غيرازقالبهای ساخخ شرکخ ياشا صنرخ تبريز بر روی دستگاه ويبره پرس در مدخ زماان وارانتای و گاارانتی و خادماخ
برد از فروش ،موجب لغو کليه شرايط وارانتی وگارانتی و ترهداخ ياشا صنرخ تبريز ميباشد  .و هرگونه عواقب بردی از جملاه عادم تنظايم دساتگاه و باه هام
خوردگی سيستم هيدورليکی و يا شکستگی و کج شدگی شفتها جکهای هيدروليک و راهنماهای بغلی سمبه و ماتيس و از بين رفتن سيستم ارتراشی ميز ويبره
و اختالل در تنظيماخ نصب قالبها به سمبه و ماتيس دستگاه ويبره پرس و از کار افتادن و شکستن پايه های سيستم ويبره و الکترو موتورهای مرتبط با ويبره
ها و عدم توليد محصول متوجه کارفرما خواهد بود و شرکخ ياشا صنرخ تبريز هيچگونه مسئوليتی را به عهده نخواهد گرفخ .
 -5/11شروع عميلياخ نصب و راه اندازی برد از پرداخخ کليه مبلغ قرارداد به پيمانکار خواهد بود.
 -5/11ارائه هرگونه خدماخ گارانتی و يا خدماخ برد از فروش منوط به تسويه حساب کارفرما با پيمانکار در قرارداد نصب و راه اندازی و قرارداد فروش
فی مابين ميباشد  ،درغير اينصورخ هيچگونه خدماتی از طر

پيمانکار و فروشنده ارائه نخواهد شد .
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