
(بريال)جزئيات تعرفهعنوان تعرفهسر فصل تعرفهرديف  توضيحاتمبلغ تعرفه
300,000كالن شهرها
200,000ساير شهرها

 شروع ماموريت از محل دفتر نمايندگي خدمات     - محل اقامت و پذيرايي بر عهده خريدار                         9,000

 شروع ماموريت از محل دفتر نمايندگي خدمات     - محل اقامت و پذيرايي بر عهده خريدار              هزينه بليط +%20

2,000,000همه نوعسه فاز - 40 كيلو ولت آمپرو كمتر
4,000,000همه نوعسه فاز-بين توان 40تا120كيلو ولت آمپر
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اياب و ذهاب1

درون شهري

به ازاي هر كيلومتر رفت و برون شهري
برگشت

500,000

كارشناسي قبل از خريد 2

تكفاز

بررسي نياز مشتري و شرايط محل

همه نوع

5,000,000همه نوعسه فاز-بيش از توان120 كيلو ولت آمپر

600,000دوشاخه دار
1,200,000ترمينال دار

5,000,000همه نوعسه فاز - 40  كيلو ولت آمپر و كمتر
5,000,000عادي

14,000,000با باي پس جداگانه
17,000,000عادي

22,500,000با باي پس جداگانه
100,000با وزن تا 25 كيلوگرم

25 كيلوگرم 150,000با وزن بيش از
در محل فروشنده  جهت 

ups 3,000,000آموزش نصب

در محل خريدار جهت  آموزش 
ups نصب

2,000,000

4,000,000در محل فروشنده جهت تعمير

3,000,000در محل خريدار جهت تعمير

5

تكفاز

سه فاز -120تا250

4

سه فاز - بيشتراز40وكمتر از 120  كيلو ولت 
آمپر

به ازاي هر نفر در يكدوره باحداقل 5 نفر  به 
همراه صدور گواهينامه

UPS نصب دستگاه نصب باالتر از 250كيلو ولت آمپر توافقي ميباشد.3

نصب باتري سيلد اسيد

آموزش نصب و راه اندازي

1- براي آموزش در محل خريدار هزينه اياب و ذهاب ، پذيرايي و اسكان مدرس بعهده خريدار است.

  2- هزينه آموزش تعميرات و تعويض قطعات داخلي دستگاه طبق توافق خريدار با فروشنده تعيين ميشود .

به ازاي هر عدد باتري



توضيحاتمبلغ تعرفه ( بريال)  جزئيات تعرفهعنوان تعرفهسر فصل تعرفهرديف 

1. اجرت تعويض هر BOARD داخل محصوالت معادل 10% بهاي كامل BOARD محاسبه ميشود            800,000همه نوعتكفاز
2- اجرت تعمير هر BOARD داخل محصوالت معادل 20% بهايكامل BOARD محاسبه ميشود. .

3-  اجرت نصب پس از تعمير هر محصول معادل 60% اجرت پايه نصب محصول ميباشد .4,500,000همه نوعسه فاز - كمتر از توان 40 و 40 كيلو ولت آمپر

4- اجرت تعويض ساير قطعات داخل محصوالت 50،000 ريال ميباشد.
 5-اجرت تعمير قطعات اصلي وترانزيستور20درصد بهاي قطعه

سه فاز -بيشتر ازتوان 120 و كمتر از   
 6- خريدار ميتواند ليست برد هاي مورد نياز جهت نگهداري را از فروشنده در خواست نمايد16,000,000همه نوع250و250 كيلو ولت آمپر

6
8,000,000 همه نوع

GARANTY: دوره ضمانت دستگاههاي ups  و باتريهاي سيلداسيد فروخته شده ،حداكثر 12ماه از تاريخ نصب يا 15 ماه از تاريخ تحويل به مشتري ( هر كدام كه زودترفرا برسد)  محاسبه مي شود.

سرويس.بازديد تعمير 
محصوالت و تعويض برد

دچار خرابي گردد، فروشنده ملزم است تا  ( (هركدام كه زودتر فرا برسد 3 ماه پس از تحويل به مشتري 1 ماه پس از نصب يا ups  و باتريهاي سيلد اسيد فروخته شده ظرف مدت چنانچه دستگاههاي :WARANTY

سه فاز -بيشتر ازتوان 40 و كمتر از   
120و120 كيلو ولت آمپر

1-تعهدات گارانتي مطابق دستور العمل مندرج در دفترچه راهنماي محصوالت    :

دوره پشتيباني8

خدمات پس از انقضاي 9
دوره پشتيباني

7

     ب- خدمات گارانتي بر اساس مفاد كارت گارانتي و يا مفاد قرارداد في مابين فروشنده و خريدار تعيين مي گردد.

دوره تعهد پشتيباني محصوالت معادل 5 سال از تاريخ شروع دوره ضمانت ميباشد

در صورت تقاضاي خريدار و وجود امكانات الزم ( قطعات يدكي و .... )  ، فروشنده محصوالت ( سرويس ، بازديد و تعمير )  را با نرخ 20% بيش از نرخ خدمات در دروه پشتيباني انجام خواهد داد.

دوره ضمانت

زم رو ر بي ر ر چ ( بر ر ر زو م ر ) ري ب ويل ز پس 3 ي ب ز پس 1 ر رو ي ي ي ريه ب و p ي ه چ چ
محصول خراب را با محصول نو و مشابه جايگزين نمايد.

 2- ارائه خدمات گارانتي به محصوالت در محل تعميرگاه مركزي يا محل نمايندگيها رايگان ميباشد. لذا پرداخت هزينه اياب و ذهاب جهت اعزام كارشناس به محل استقرار دستگاه بعهده خريدار ميباشد.

  تبصره:
   الف-كاالهاي خاص ، سفارشي و دستگاههاي ups  سه فاز مشمول وارانتي فوق نمي گردد.


