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   شرکت دانش بنیان آریا طب فیروزفرٍضٌذُ : فرٍضٌذُ :   ًبمًبم
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  ضرایط ضوبًت ًبهِضرایط ضوبًت ًبهِ

  
 فرهبییذ.طبلعِ از دستگبُ، دفترچِ راٌّوب را ثِ دقت ه قجل از استفبدُ-1

 ّوراُ داضتي ایي ضوبًت ًبهِ جْت استفبدُ از هسایبی گبراًتی الساهی است.-2

 ٍظیفِ حفظ ٍ ًگْذاری ایي ضوبًت ًبهِ ثِ عْذُ خریذار ثَدُ ٍ الوثٌی صبدر ًوی گردد.-3

 سبل پس از اتوبم دٍرُ گبراًتی تعْذ هی ًوبیذ. 10هذت ضرکت آریب طت فیرٍز، ارائِ خذهبت پس از فرٍش را ثِ  -4

 ًصت ٍ راُ اًذازی ٍ آهَزش دستگبُ )ّب( رایگبى هی ثبضذ.-5

ضرکت آریب طت فیرٍز تعْذ هی ًوبیذ حذاکثر تب دٍ ّفتِ پس از اعالم خریذار، ًسجت ثِ ًصت ٍ راُ اًذازی ٍ آهَزش دستگبُ -6

 اقذام ًوبیذ.)ّبی( هَضَع قرارداد، در هحل هطخص ضذُ 

صذهبت فیسیکی ٍ عیَة ظبّری کِ در اثر ضرثِ، آتص، هَاد ضیویبیی، حَادث، ًَسبًبت ثرق، ثبز ضذى دستگبُ تَسط افراد غیر -7

هسئَل، استفبدُ ًبصحیح ٍ دستکبری افراد غیر هجبز ایجبد ضًَذ هَجت اثطبل گبراًتی هی گردد ٍ در صَرتی کِ قبثل تعویر ثبضذ، 

 سیٌِ تَسط خریذار تعویر هی گردد.پس از پرداخت ّ

 تطخیص گبراًتی ٍ یب خبرج از گبراًتی ثَدى کبال ثِ عْذُ کبرضٌبسبى ضرکت آریب طت فیرٍز خَاّذ ثَد.-8

ضرکت آریب طت فیرٍز ثر اسبس تطخیص کبرضٌبس خَد، کبالی تحت پَضص گبراًتی را ثب استفبدُ از قطعبت اصلی، تعویر یب ثب -9

 تعَیض خَاّذ کرد ٍ درستی عولکرد قطعبت تعویر یب تعَیض ضذُ تب پبیبى هذت گبراًتی دستگبُ تضویي هی ضَد.ًوًَِ سبلن هطبثِ 

چٌبًچِ پس از ثررسی ٍ تست فٌی، خراثی قطعِ خبرج از ضرایط گبراًتی تطخیص دادُ ضَد، قطعِ ثِ خریذار عَدت دادُ ضذُ ٍ -10

 ًخَاّذ داضت ٍ قطعِ در چرخِ کبالی خبرج از گبراًتی قرار خَاّذ گرفت.ضرکت آریب طت فیرٍز هسئَلیتی در قجبل قطعِ فَق 

سبعت ٍ در هَرد هراکس درهبًی  24در استبى تْراى،  خریذارحذاکثر زهبى هراجعِ جْت ارائِ خذهبت فَق از زهبى اعالم رسوی  -11

 سبعت هی ثبضذ. 72خبرج از استبى تْراى 

خذهبت گبراًتی / خذهبت پس از فرٍش ضبهل ایبة ٍ رّبة، حول ٍ ًقل، اسکبى پرسٌل ٍ پرداخت کلیِ ّسیٌِ ّبی جبًجی ارائِ -12

 .... ثِ عْذُ خریذار هی ثبضذ.

 پس از اتوبم دٍرُ گبراًتی، تعویر دستگبُ در قجبل دریبفت ّسیٌِ صَرت هی گیرد.-13

 

 

 فرٍش تکویل هی ضَد.تَسط تکٌسیي خذهبت پس از 

 .........................................     تبریخ ًصت ٍ راُ اًذازی :
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 هْر ٍ اهضبء فرٍضٌذُ :هْر ٍ اهضبء فرٍضٌذُ :

 

 


