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فرم ضميمه
 -1انجام سفارش :


مشتري بايستي فرم سفارش را شخصا تکميل و امضاءکرده و به واحد ارسال نمايد



درصورت ارسال سفارش از طريق فکس  02144200752جهت اطمينان از وصول با ما در ارتباط باشيد



در سفارشات دريودار از آنجاييکه جريان نامي و توان موتور در انتخاب درايو متناظر تاثيرگذار مي باشند .لذا
مسئوليت صحت اطالعات مندرج در فرم دريافت سفارش و عواقب ناشي از صحت آنها بر عهده مشتري است



کالس حفاظتي قطعات و محفظه مورد استفاده در محصوالت مطابق با شرايط محيطي موتور خانه مندرج در
استاندارد ملي  6303و از نوع  IP21مي باشد چنانچه به هر دليل شرايط محل نصب تابلو مغاير با موارد مذکر
باشد مي بايست در هنگام سفارش از طرف مشتري اعالم گردد



در ارتباط با محصوالت روتين  ،مشتري ملزم به رعايت کليه الزامات سازمان حهت رعايت تناسب يا مشخصات
وحزئيات فني پروژه مي باشد



در ارتباط با محصوالت سفارشي  ،محصول ارائه شده به مشتري برطبق فرم سفارش ايشان مي باشد

 -2برآورد قيمت و زمان تحويل :


براي اطالع دقيق از آخرين قيمت تابلو کنترل و ديگر محصوالت صدرالکترونيک دنا با واحد فروش شرکت هماهنگ
بفرماييد

 -3تغييرات در سفارش:


هرگونه تغييرات در جزييات سفارش در هنگام توليد يا پس از توليد مستلزم پرداخت هزينه مي باشد



در صورت انصراف از دريافت تابلو در هنگام توليدچنانچه امکان استفاده آن براي سايرين باشد مشتري ملزم به
پرداخت دوباره کاري بوده و چنانچه امکان استفاده براي ساير مشتريان نباشد مشتري ملزم به پرداخت کليه هزيته
هاي دوباره کاري و ضرر وزيان قطعات دمونتاژ شده ومابه التفاوت جبران گارانتي مي باشد.



چنانچه تابلو مطابق بادرخواست اوليه مشتري باشد و بعد ازتخويل شامل تغييرات شود هزينه مابه التفاوت بايد

پرداخت گردد
 -4بسته بندي و تحويل :


کليه محصوالت شرکت صدرالکترونيک دنا با بسته بندي در محل دفتر مرکزي شرکت تحويل مي گردد



هزينه بسته بندي خاص بر عهده مشتري مي باشد



پيشنهاد ما به شما  :محصوالتي که ازطريق باربري ارسال مي گردد به ارزش ذاتي و واقعي خود بيمه شود

