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Hidrofor ve Pompa Sistemler Servisi

Değerli Müşterilerimiz,

Erd Hidrofor ve Pompa Sistemleri servisi, 1994 ten beri yaptığı servislik anlaşmaları ile siz değerli müşterilerimize

Teknik servis ve satış sonrası hizmetler olarak yanınızda olmaktadır.

Amacımız, müşterilerimizin yaşam konforlarında üstlendiğimiz sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebilmektir.

Başarılı bir servis politikası için pompa ve hidrofor sistemlerinize, ihtiyaç duyduğunuz  tüm zamanlar boyunca birbirini

tamamlayan nitelikli hizmetler sunmak amacımızdır. Bu nedenle ERD SERVİS devreye alma, tamir ve yenileme gibi

ihtiyaç duyulan her durumda yanındayız.

ERD SERVİS siz değerli müşterilerimizin, üstelendiğimiz sorumluluklara sizlere hizmetimizin ömür boyu

devam etmesini isteriz...

Saygılarımızla...

www.erdservis.com
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HİZMET BASKILARIMIZ.

Hidrofor - Pompa Yenileme

Mevcut sisteminizin ; ekonomik ömrünü tamamlamış ve enerji maliyetiniz fazla ise ERD SERVİS size keşif , seçim ve
montaj hizmetini sağlayacaktır. Yapacağımız maliyet analizi ile size en uygun çözüm sunulacaktır.

Arıza Servisi

Erd Servisi ; deneyimli teknisyenleri ile 1994’ ten beri edindiği tecrübe ile size hizmet etmektedir.
Erd Servis müşterileri ; her an , her yerde hızlı ve güvenilir servisin konforunu yaşar.

Servis Bakım Sözleşmesi

Erd Servis , Bakım sözleşmesi ile işlerinizin kesintiye uğramadan etkili şekilde yürümesini sağlar.
Servis ekibimiz ; cihazınızın kontrolsüz çalışmasını , olası sorunları engellemek ve ürünlerin arıza
sürelerini en aza indirmek için sisteminizi periyodik bakım yapar .

Montaj Hizmetleri

Firmamız ihtiyaç duyduğunuz ürün doğru satın alınması montajının yapılması ve devreye alınma 
hizmetlerinde amacımız yıllarca süren cihaz memnuniyetidir.
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PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta................................................................................. ; diğer tarafta ERD SERVİS Hidrofor ve Pompa Sistemleri Servisi
arasında, iş bu sözleşme , aşağıdaki şartlarda ......./.........../.... .... Tarihinde imzalanmıştır.

TARAFLAR :

SÖZLEŞMENİN KONUSU :
Ek’li listede belirtilen ürünlerin bu sözleşmede belirtilen şartlarda periyodik bakım ve servis hizmetlerinin verilmesidir.

YAPILACAK İŞİN BEDELİ :
Sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl süreli hizmet bedeli.............. + KDV dir.
Mesai saatleri dışında , 08:30 - 18:30 ve resmi tatillerde verilecek olan servis hizmetleri ayrıca ücretlendirilir .

ÖDEME ŞARTLARI :
3. Maddede belirtilen 1 yıl süren hizmet bedeli , Sözleşmenin imzalanmasına mütaakip fatura edilerek , tahsil edilir .

ERD SERVİS‘İN SORUMLULUKLARI :
Sözleşme tarihinden başlamak üzere 1 yıllık süre içerisinde (      ) aylık periyotlarla   (      ) kez bu sözleşme ve ekleri 
kapsamındaki ürünlere ana hatları sözleşmede belirtilen periyodik bakım işlemi uygulanacak ve periyodik bakımlar dışında 
kalan zamanlarda bu ürünlerle ilgili servis talebi olması durumunda yönetimin kontrolü sonrası parça değişimsiz işlemler
ücretsizdir. Servis talebi ile gerçekleştirilen bakım hizmetleri esnasında kullanılacak parçalar ve değişim bedelleri ayrıca 
 faturalandırılacaktır . Bu sözleşme hükümleri , sözleşme tarihinden 1 yıl sonra geçerliliğini yitirecektir.
Sözleşmenin 30 gün öncesinden tarafların  yazılı olarak bildirimleri olmadığı taktirde sözleşme takip eden bir yıl kapsayacak
şekilde karşılıklı fiyat güncellenmesi  yapılmak kaydı ile yenilenmiş kabul edilecektir.

Ticari Ünvanı :
Adres Bilgileri :
Telefon, Faks, Mail :
VD, Vergi No :
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BAKIMLARDA UYGULANACAK ANA HATLAR ,

POMPALAR ,
Pompalarda uzun çalışmalara bağlı sızdırmaların , cıvata sıklıklarının kontrolünün yapılması . Varsa
kaplin ayarı , yabancı cisimlerden kaynaklanabilecek veya kavitasyona bağlı seslerin kontrolünü yapıp,
onun dışındada pompada oluşmuş arızalarla saptanan kapasite eksiklikleri ilgili kişiye
bildirerek , yedek parça v.b. değişikliği durumunda onay alınarak (bedeli sözleşmeye ilave ile) gerekli
çalışma yapılacaktır. Pompanın temiz bir şekilde teslim edilmesi .

ELEKTRİK MOTORLARI ,
Elektrik motorunun şaseye bağlantısının , dönüş yönünün , soğutma fanı akım ve gerilimleri kontrol 
edilerek eksiklikleri ilgili kişiye bildirilerek, yedek parça v.b. değişikliği durumunda onay alınarak (bedeli
sözleşmeye ilave ile) gerekli çalışma yapılacaktır. Motorların temiz bir şekilde teslim edilmesi.

ELEKTRİK KONTROL PANOLARI
Elektrik beslenme gerilimi , bağlantı kabloları , pano içindeki termik röleler , kontaktörler ve pano içindeki
otomasyon kontrol edilecek saptanan eksiklikleri , ilgili kişiye bildirilerek , yedek parça v.b. değişikliği
durumunda onay alınarak (bedeli sözleşmeye ilave ile) gerekli çalışma yapılacaktır. Panoların temiz bir
şekilde teslim edilmesi .

HİDROFOR - DALGIÇ SİSTEMLERİ ,
Sistemdeki tüm pompa aksesuarlarının kontrol edilerek , görülen tüm yıpranma, kapasite düşüklüğü
ve çalışmayı etkileten eksikliklerin saptanarak eksiklikleri , ilgili kişiye bildirerek , yedek parça v.b. 
değişikliği durumunda onay alınarak (bedeli sözleşmeye ilave ile) gerekli çalışma 
yapılacaktır. Hidroforların temiz bir şekilde teslim edilmesi .

KAPALI GENLEŞME TANKLARI VE DİĞER ÜRÜN GRUPLARI ,

Genleşme tankının basıncının eksikse tamamlanması, membranında hasar varsa (bedeli sözleşmeye ilave ile)
membran veya tank değişimi yapılmalı

İHTİLAF HALLİ ,

Bu sözleşmenin takibinde doğacak her türlü anlaşmazlık hukuki çözümü gerektiğinde İstanbul
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İşbu sözleşme iki nüsha olarak tanzim edilmiş ve taraftar 
doğruluğunu teyid ve aşağıdaki imzalar ile tasdik etmişlerdir . 
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YEL TENEKE - BÜYÜKÇEKMECE

ASTER TEKSTİL - ESENYURT

BIÇAKÇILAR - ESENYURT

BOYBO TEKSTİL - ESENYURT

BORUSAN LOJİSTİK - ESENYURT

ASTEKS KAUÇUK - BEYLİKDÜZÜ

HUZUR OLUKLU - KAYAŞEHİR

ESKİDJİ ÇARŞI - ESENYURT

KERVAN GIDA - BEYLİKDÜZÜ

KOR METAL - AVCILAR

KOROZO AMBALAJ - ESENYURT

KUMPORT - BEYLİKDÜZÜ

LM KOZMETİK - HADIMKÖY

ONUR BETON - ARNAVUTKÖY

PERFETTİ GIDA - BEYLİKDÜZÜ

SOYYİĞİT GIDA - ESENYURT

ŞAHİNLER TEKSTİL - HADIMKÖY

ATEŞOĞLU - HADIMKÖY

AYDINLAR MENSUCAT - BAŞAKŞEHİR

AKÇANSA - ESENYURT

AKKON İPLİK - BAYRAMPAŞA

CHT TEKSTİL - ESENYURT

EAE ELEKTRİK - ESENYURT

ELEKTROSAN - ESENYURT

GELAL ÇORAP  - ESENYURT

KADİFE TEKSTİL - BAŞAKŞEHİR

KALDE KLİMA - BEYLİKDÜZÜ

KUMPORT - BEYLİKDÜZÜ

NACİ ÇORAP - BEYLİKDÜZÜ

NET PLASTİK - BÜYÜKÇEKMECE

NADİR METAL - BAHÇELİEVLER

ÖRMA TEKSTİL - ESENYURT

PAKSOY HAZIR BETON - BÜYÜKÇEKMECE

ŞAHİNLER TEKSTİL- HADIMKÖY
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YİĞİT ALP TEMİZLİK - ARNAVUTKÖY

TURKUAZ SAĞLIK - AVCILAR

ÜMİT BİSİKLET - ARNAVUTKÖY

GÜL PARK YAŞAM  - ESENYURT

VİRA İSTANBUL -  BEYLİKDÜZÜ

GÜLPARK -  ESENYURT

CROWN TOWERS - ESENYURT

ÇATALCA KİPTAŞ -  ÇATALCA

AVRUPA EVLERİ HALKALI - HALKALI

GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ - BEYLİKDÜZÜ

N LOGO - ESENYURT

N LİVE - ESENYURT

1 COSTAL CITY - ESENYURT

PAPATYA CADİ KONAKLARI - BEYLİKDÜZÜ

ZİGANA PANAROMA - BÜYÜKÇEKMECE

GİNZA GÜNEŞLİ - GÜNEŞLİ

KİPTAŞ KONUTLARI - SİLİVRİ

KİPTAŞ KONUTLARI - HADIMKÖY

KİPTAŞ KONUTLARI - ESENYURT

KRİSTAL ŞEHİR  - BEYLİKDÜZÜ

LC WAİKİKİ - GÜNEŞLİ

MAKEL ELEKTRİK - BEYLİKDÜZÜ

PARK MAVERA - HALKALI

AİRPORT 24  - HALKALI

MARİNA 24 -  HALKALI

İSTASYON 24 - HALKALI

BOTANICA İSTANBUL ESENYURT

DEMİR ROMANCE - BEYLİKDÜZÜ

DEMİR LAVİDA - ESENYURT

DEMİR COUNTRY - BEYLİKDÜZÜ

MAVERA KONUTLARI - HALKALI

TOYA MODA - AVCILAR

TOYA NEXT -  BAĞCILAR

AGENAPARK - ESENYURT
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Cumhuriyet Mh. Beykent San. Sit. Seyhan Sk.
No:74 Beylikdüzü - B.Çekmece - İstanbul

0  532  432  55  20
0  507  833  08  35
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