
Bakım ve Onarım Hizmeti

İşletmeye alma prosedürü doğru olarak tamamlanmış 
ürünlerimize garanti süresince ve sonrasında her türlü satış 
sonrası hizmeti verilmektedir.

İşletmeye alma hizmetini gerçekleştirmiş olan kuruluşumuz, 
hizmet verdiği müşterisinin “Garanti ve Satış Sonrası 
Hizmetlerinden” sorumlu ve yetkili duruma gelmektedir. 

Müşterilerimizin bir hizmet gereksinimi olduğunda, önce 
ürünlerini işletmeye almış olan kuruluşumuza başvurmaları 
gerekir. Ancak alınan hizmetle ilgili bir gecikme, tatminsizlik 
vb. bir durum olursa, müşterilerimiz firmamızın "Merkez 
Servis" grubuna da direkt başvurabilirler.

Satış sonrası hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimize 
iki seçenekte servis hizmeti sunulmaktadır:
- Çağrı üzerine verilen hizmet
 Yetkili servis kuruluşumuzun bulunduğu il sınırları 

dahilinde 24 saat içinde verilir. Müşterimizin isteği 
üzerine verilen hizmettir.

- Periyodik servis hizmeti
 Yapılan servis sözleşmesi çerçevesinde, müşterimize belli 

periyodik aralarla düzenli olarak verilen hizmettir.

Her iki hizmet türü de ücrete tabidir. Verilen servis 
hizmetinin ücreti şu kriterlere göre belirlenmektedir:
- Şehir içinde verilen “Genel Bakım Hizmeti” için sadece 

“Servis Çağrı Ücreti” alınır.
  Şehir dışına verilen “Genel Bakım Hizmeti” için ayrca 

“Yol Ücreti” alınır.
  Konaklama gereken durumlarda ek olarak “Konaklama 

ve Harcırah Ücreti” alınır.
- Yerinde verilen parça değiştirme ve onarım hizmetleri için 

yukarıda açıklanan ücretlere, kullanılan sarf malzemeleri 
ve yedek parçaların fiyatları eklenir.

- Merkez Servis'imize götürülerek veya gönderilerek 

yaptırılan onarım hizmetlerinde oluşan navlun giderleri 
müşterimiz tarafından karşılanır.

Müşterilerimiz, servis hizmetlerimizle ilgili güncel ücret 
tarifesini merkez firmamızdan veya servis kuruluşlarımızdan 
öğrenebilirler, teklif isteminde bulunabilirler.

Birçok ürünümüzün kullanıldığı kapsamlı uygulamalarda, 
müşterilerimizle yaptığımız “Periyodik Servis Hizmeti 
Sözleşmesi” çok olumlu olmakta ve bu hizmet, müşterilerimize 
işletim emniyetinin sağlanmasının yanı sıra, önemli 
boyutlarda işletim ekonomisi de getirmektedir.

Satış sonrası hizmetler kapsamında bulunan servis 
hizmetlerinin gruplandırılması:

Genel bakım hizmeti
- Çalışma kontrolu yapılması.
- Basınç, debi, sıcaklık, akım, voltaj, nem, ses vb. verilerin 

ölçülmesi.
- Hava basıncı, basınç şalteri, kaplin, termik röle, seviye 

flatörü vb. cihazların ayarlarının kontrol edilmesi ve 
gerekiyorsa yeniden ayarlanması.

- Pislik tutucu, çek valf, filtre, şalter, kontaktör vb. cihazların 
temizlenmesi ve fonksiyon kontrollerinin yapılması.

- Ürünlerin ve çevresindeki tesisat ekipmanlarının genel 
temizliğinin yapılması.

- Kullanıcıya gerekli bilgilerin verilmesi, gerekli uyarıların 
yapılması.

- Salmastra, O-ring, conta ve bağlantıların sızdırmazlık 
kontrolunun yapılması.

- Klemens kutusu ve elektrik kablolarının bağlantı 
kontrollarının yapılması.

Yerinde verilen parça değiştirme ve onarım hizmeti
- Basınç şalteri, basınç sensörü, manometre, kaplin, seviye 

flatörü, çek valf, emiş klapesi, armatür, vana, kontaktör, 
sigorta, röle, şalter gibi aşınmaya tabi cihazların yenisiyle 
değiştirilmesi.

- Elektrik motoru, kontrol panosu, elektrik kablosu, 
klemens kutusu, salmastra, conta, hortum, membran 
gibi ekipmanın yenisiyle değiştirilmesi.

- Pompa, kompresör, genleşme deposu gibi komple ürünün 
yenisiyle değiştirilmesi.

Servis merkezine götürülerek verilen onarım hizmeti
- Cihazların iç aksamlarının değiştirilmesi, yanan 

motorların tamiri, komple mil, yatak, çark, salmastra 
gibi yapı elemanlarının değiştirilmesi. 

- Ağır hasarlı eşanjör, kompresör ve kontrol panosu 
gibi ürünlerin komple elden geçirilip gerekli yenileme 
işlemlerinin ve fonksiyon testlerinin yapılması.

26 Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır


