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Rima lsı Sistemleri San. A.Ş.

ikitetıi 0sB Mahaltesi

25. Cadde No: 10/A
PR:3l+49O Başakşehir
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istanbut /
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iıvnı-ırçı /

iTHALATçı FiRMA BitGiLERi

TüRxiyı

T:+90 2124854874lpbx

YETK| Li SERVi5 sÖZLEŞFl Esi
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sERVis oLAN FiRMA BiLGiLERi

ünva nı:

ÖııvıEraı- DÖKÜM SAN. VE Tic.LTD. ŞTi.

Unva nı:

Adresi:

ixilrı-ii oRGANizE sAN,

Adresi:

ıvlAH. 25.CD. No:10

BAŞAKŞEHiR / iSTANBUL

-ERKAN KAYlŞ
HALKAL| MERKEz MAH. ELMAS
israıı auı-

TEK1,1iK lSl

'oK.24/2

ill:

isınııguı-

ili:

isrqı,JeuL

Telef on:

0272 485 48 7 a ptıx

Te le f o;ı:

O7I2 495 36 42 CEP: 0532 330 10 55

Fa its:

Fa i<s:

0212 485 48 73

Vergi Dalresi:

iı<irıi-ı_i

E-posta:

!]!_O!._iü]-l.!l|!ı_üı , Lııu(,juıııii!

Vergi Nuınarası:

659 002 28888

Vergi Numarası;

Ticaret sicil No:

173776

Ticaret sicil No:

coKEY (lD)

243653

l,i,.ü -ıiı ti

1,071,1

E-postir:

. i,i l

Ver3i Dairesi:

(ÜÇü ğ(ÇEl(l/lEcE
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:r{ lil'rt]ri

K.çEKMEcE-

1ii.|]]ii]

co!(EY (lD)
Nunıarası:

ll umara Sl;

2. sÖZLEŞME SÜRESi

feshini ihbaı'etmezse söz

ı.

ÜnÜı,,ı

eşııe 1yıl

:

4. MARKA

sü,,ey!e yenilenmiş sayılır. Takip cden sözJeşn,ıe dönemlerinde cle aynı usuller benimsenmiştir.
MERl(EZi siSTEt/l, DÖKÜM VE YoĞUŞVlALt KAZANLAR

RiMA, ÖItİ,,/ıETAL

:

5. TSE STANDARDl VE/VEYA TSE KRiTEtii:

TS 12676-(]0 U4 2013) HYB

6. SÖZLEŞME KoNUSU

iıüsteıeken ve nltrte5eLsi]5eıı soruinlu olduklarını kabul ederIer,
i iı ALATç 1 / iTH ALATç ı F i Rtv1 A' N ı ı,,ı y ü x ü ı,,ı iü ıü xı_r n i

7,

Veier]i tekniK personei vı: yedek parça stoku bulundurmak suretiyie bal<ım ve onarım hiznıetlerini sunıııal< zorundadırlar.
-lıııalatçı veya lthalatçülaı-ın bu]undurııaları gereken yedek parça 5to|( mil(tarı Bakanlıkça belirlenlr.
İtha atçıiı n l,ıeı iıangı bir şekilde ticari faaIiyetınin sona ernıesi halinde, ]<ullaı,ıırn önırü sLlresiı,ıce bakım ve onarım hizmetlerini o malın yeni ithalatçısı

5[ıI]mak zorundadir

>eıvıs ıstasyıınları i]e biriiktu müsteırcl<en ve nıüteselsilen soruinludrır]aT.

ücret ta]ep edeııezler,
s. SERVisİN rizixi vüı<üıvıiÜıÜxıEni
ta5lrna idlr5E RViSi N MüŞTERiYE (ARŞ l YüKüİV Lürü ı<ı_ıRi
a)Tüketicinin bulunduğu yerde servıs istasyonu oln,ıaması hal ııde satış sonrası hizmetlerin verilıııesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servls istasyonu
sorumludur.

9.

i]cretini, servis yetkilısinin iıı,ız.ısıı-ıı içeren seıvıs fişinirekemnıüi ettirmel( ve tüketıci eıe verıııek zoruııdadır]ar,
tüketicileriıı gorebiIeceği bir yere asmak veya kataLog halinde ya da bilgi işlen,ı ortaıııında ise
tüı<eticiye gostermek zoruı,ıdadır,
c) Servıs ıstasyoı-ılaıı, "Y,edek Parça Fiyat Listesi"nl,

garanti 5ü;,e5ü dışında lse iade etmek zorundadır.
r0. 5E RVisit! GARANTi Li ü ııü ıv yüxü vı ı-üı-ü «ı-r ai
ı_lısıncla ise malıı,ı teslln"ı tarihıııCeı,ı itibaren 30 iş günı]niı geçeiııOz,

Cuı,uıı,ıunda, değişen parça için 6 aydan az olamamak üzere b r garant] 5üresi verı]ir,
11_ZoRUı.,jLU MADDE
Yuü(er]cja

sERViş ufı(ilisi
TEl(Ni,( 15l VEKiLi
ADl SOYADi: ERKAI',J KAYlŞ
TARiH:07,07.2017
KAşE l ilüZA
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firııa) unv.ınıı"ıin deği5mesi halinde, sözleşme süresi boyunca hizmet

oellrtl]en servis isİasyoılu,

verrre,/j devam edecektir,
12. oNAY
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AIATÇ|/iTl-iALl\TÇl F i Rı,,4A YETKi Lis i
TAL DÖKÜi,"1 s/\N. VE ric.LTD. ŞTi
ADl SOYADl: SUAT YiLtVlAZ
TAR!Li:07.07.2017
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