
İşletmeye Alma Hizmeti

"İşletmeye Alma Hizmeti" (commissioning), bir ürünün veya 
ürün grubunun, bağlı bulunduğu mekanik ve elektrik tesisatı 
içindeki işlevine başlamadan önce, firmamız tarafından 
yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından gerekli kontrollerin 
yapılarak çevre ve çalışma koşullarının uygunluğunun 
saptanması, ayarların yapılarak ilk çalıştırılmasının sağlanması 
ve bunun "İşletmeye Alma" formunun doldurularak, 
müşteriyle karşılıklı olarak imzalanarak devir tesliminin 
gerçekleştirilmesi prosedürüdür.

Müşteriyle özel anlaşma yapılmamış durumlarda, işletmeye 
alma hizmeti müşteri için ücretsizdir.

Garanti ve satış sonrası hizmet prosedürünün başlatılabilmesi 
için ön şart işletmeye alma hizmetinin;
- Firmamızın Merkez Servis Grubu
- Bir Yetkili Bayimizin Servis Grubu veya
- Bir Yetkili Servis Firmamız
tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır.

İşletmeye alma hizmeti ve ürünlerin müşteriye devir teslimi, 
ilgili formun doldurulması ve müşteriyle beraber karşılıklı 
imzalanmasıyla tamamlanmış olmaktadır. İşletmeye alma 
formunun aslı, hizmeti veren kuruluşumuzda, bir kopyası 
da müşterimizde kalmalıdır.

İşletmeye alma prosedürü tamamlanmış ürünlere o günden 
sonra verilecek her türlü hizmet “Satış Sonrası Hizmetler 
Yönetmeliği”mize uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

İşletmeye alma işlemi yukarıda belirtilen şekilde yapılmamış 
ürünlere, firmamızın garanti ve satış sonrası hizmet verme 
zorunluluğu yoktur.

Yetkili Bayilerimiz, satışı ister kendileri direkt yapmış 
olsunlar, isterse bir başka satıcı firma üzerinden dolaylı 

olarak yapmış olsunlar, işletmeye alma hizmetinin 
yukarıda açıklandığı şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli 
organizasyonu sağlamak zorundadırlar.

İşletmeye alma hizmetini veren kuruluşumuz, hizmet 
verdiği müşterisinin her türlü “Garanti ve Satış Sonrası 
Hizmetlerinden” sorumlu ve yetkili duruma gelir. Dolayısıyla 
müşterisine kendisine en kolay ulaşabileceği şekilde açık 
adresini, telefon, faks ve cep numaralarını içeren kartvizitini 
vermelidir. Mümkünse işletmeye aldığı ürünlerin bulunduğu 
mekana nemden ve çevre şartlarından en az etkilenen 
özellikte hazırlanmış bir adres etiketini yapıştırmalıdır.

İşletmeya alma hizmetinin verilebilmesi için müşterimizin 
yerine getirmesi gereken 3 ön şart vardır:
- Fatura veya irsaliyenin ibraz edilmesi
 Firmamızca yetkilendirilmemiş kişi veya kuruluşlardan 

alınmış ürünlere, fatura veya irsaliyesi bulunmayan 
ürünlere, menşei belli olmayan ürünlere, üzerinde 
tadilat yapılmış, önceden kullanılmış veya hasar görmüş 
ürünlere, Newtherm adı altında sahte veya kaçak ürünlere 
işletmeye alma hizmeti verme zorunluluğumuz yoktur. 

 Faturası veya irsaliyesi bulunmayan veya yukarıda 
açıklandığı tarzda tartışmaya açık ürünlerde, kuruluşumuz 
işletmeye alma hizmeti verip vermemekte serbest karar 
verebilir ve işletmeye alma bedelini müşteriden ister.

- İşletmeye alma hizmeti çağrı formunun teyid edilmesi
 Bu formda, firmamız müşterisine ürünün işletmeye 

alınabilmesi için gerekli her türlü çalışmanın yapıldığını 
ve ilk çalıştırmanın yapılabilmesi için gereken her türlü 
çevre şartlarının sağlandığının teyidini sormaktadır. 

 Bu teyid verilmeden hizmete gidildiğinde veya teyid 
verilmiş olmasına rağmen bu şartların eksiksiz olarak 
sağlanmamış olmasından kaynaklanan durumlarda, 
işletmeye alma hizmeti normalde olması gerekenden 
daha uzun sürerse veya oraya tekrar gidilmesi gerekirse, 
kuruluşumuz işletmeye alma hizmet bedeli olarak 
müşteriden ayrıca talepte bulunabilir.

- Montajın doğru ve tam olarak yapılmış olması
 İşletmeye alma hizmetinin yerine getirilebilmesi için 

ürünlerin çalışacağı yerdeki mekanik ve elektrik tesisatı 
doğru ve tam olarak yapılmış olmalıdır. 

 Bu şartın yerine getirilmediği durumlarda firmamız 
işletmeye alma hizmeti vermeyebilir, müşterinin eksikleri 
tamamlamamakta ve yanlışlıkları düzeltmemekte ısrarlı 
olduğu durumlarda, ürünlerin garanti prosedürünü 
başlatmayabilir.

Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır 25


