
توضیحات(بریال)مبلغ تعرفه جزئیات تعرفهعنوان تعرفهسر فصل تعرفهردیف 

700,000کالن شهرها

400,000سایر شهرها

داخل و خارج از شهرهابرون شهری
   هزینه پرداختی 

+20%

محل اقامت و پذیرایی بر عهده خریدار  -  شروع ماموریت از محل دفتر نمایندگی خدمات  

هزینه بلیط و یا وسیله حمل و نقل بر اساس کیلومتر و یا مسیر می  ) منظور از هزینه پرداختی

(باشد
1,200,000همه نوعتکفاز

1,600,000همه نوعسه فاز به تک فاز

3,900,000همه نوع کیلو ولت آمپرو کمتر40- سه فاز 

8,300,000همه نوعکیلو ولت آمپر120تا40بین توان -سه فاز

9,800,000همه نوع کیلو ولت آمپر120بیش از توان-سه فاز

1,300,000دوشاخه دار
.اجرت پایه نصب محصول میباشد % 60اجرت نصب پس از تعمیر هر محصول معادل 2,600,000ترمینال دار

5,500,000همه نوعبه تک فاز- سه فاز 

9,800,000همه نوع  کیلو ولت آمپر و کمتر40- سه فاز 

11,300,000عادی

15,000,000با بای پس جداگانه

.کیلو ولت آمپر توافقی میباشد250نصب باالتر از 30,000,000عادی

41,300,000با بای پس جداگانه

200,000 کیلوگرم25با وزن تا 

300,000 کیلوگرم25با وزن بیش از 

در محل فروشنده  جهت 

دستگاه های تک فاز
6,000,000

در محل خریدار جهت دستگاه 

های تک فاز
4,000,000

در محل فروشنده جهت 

دستگاه های سه فاز
8,000,000

در محل خریدار جهت دستگاه 

های سه فاز
6,000,000

نصب و تست

 باتری سیلد اسید

آموزش نصب و راه 

اندازی و تعمیرات جزئی

برای آموزش در محل خریدار هزینه ایاب و ذهاب ، پذیرایی و اسکان مدرس بعهده خریدار - 1

.است

هزینه آموزش تعمیرات وتعویض قطعات داخلی دستگاه طبق توافق خریداربا فروشنده - 2  

.تعیین میشود 

به ازای هر عدد باتری 4
هزینه نصب% 30اجرت تعویض باتری  تعرفه بعالوه  

هزینه نصب% 30 هزینه بررسی و تست باتری معادل 

به ازای هر نفر در یکدوره یک روزه 

 به همراه صدور گواهینامه

 نفر می 5حداقل نفرات برای تشکیل دوره 

باشد

5

تکفاز

 کیلو ولت آمپر250تا120-سه فاز 
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ایاب و ذهاب1

درون شهری

کارشناسی قبل از خرید بررسی نیاز مشتری و شرایط محل2

  کیلو ولت 120وکمتر از 40بیشتراز- سه فاز 

آمپر

UPSنصب دستگاه  3



توضیحات(بریال)مبلغ تعرفه جزئیات تعرفهعنوان تعرفهسر فصل تعرفهردیف 

1,600,000همه نوعتکفاز

 محاسبه BOARDبهای کامل % 10 داخل محصوالت معادل BOARDاجرت تعویض هر - 1

.میشود

 محاسبه BOARDبهای کامل % 20 داخل محصوالت معادل BOARDاجرت تعمیر هر - 2
 کیلو ولت آمپر40کوچکتر از  - سه فاز 

 کیلو ولت آمپر40 و 
.اجرت پایه نصب محصول میباشد % 60اجرت نصب پس از تعمیر هر محصول معادل -  9,000,0003همه نوع

. ریال میباشد200،000اجرت تعویض سایر قطعات داخل محصوالت - 4

بهای قطعه% 10اجرت تعویض قطعات اصلی وترانزیستورخارج از برد اصلی  -5

کیلو ولت آمپر و 120بزرگتر از - سه فاز 

 کیلو 250کیلو ولت آمپر و250کوچکتر از   

ولت آمپر

30,000,000همه نوع
.خریدار میتواند لیست برد های مورد نیاز جهت نگهداری را از فروشنده در خواست نماید- 6

دوره پشتیبانی8

9
خدمات پس از انقضای 

دوره پشتیبانی

(. سه به سه استفاده گرددUPS و باالتر از تعرفه دستگاه 20KVAجهت استابالیزر تک فاز با توانهای ) می باشدUPSتعرفه نصب استابیالیز مطابق دستگاه معادل 

.بیش از نرخ خدمات در دروه پشتیبانی انجام خواهد داد% 20را با نرخ  (سرویس ، بازدید و تعمیر )، سرویس و هزینه های فوق   (.... قطعات یدکی و )در صورت تقاضای خریدار و وجود امکانات الزم 

 سال از تاریخ  پایان دوره ضمانت گارانتی  میباشد5دوره تعهد پشتیبانی محصوالت معادل 

دوره ضمانت

سرویس ، بازدید ، 

تعمیر محصوالت و 

تعویض برد 

بجز باتری

WARANTY : چنانچه دستگاههایups دچار خرابی اساسی  (هرکدام که زودتر فرا برسد ) ماه پس از تحویل به مشتری 3 ماه پس از نصب یا 1  و باتریهای سیلد اسید فروخته شده ظرف مدت

.گردد، فروشنده ملزم است تا محصول خراب را با محصول نو و مشابه جایگزین نماید

لذا پرداخت هزینه ایاب و ذهاب جهت اعزام کارشناس به محل استقرار دستگاه و یا ارسال به . ارائه خدمات گارانتی به محصوالت در محل تعمیرگاه مرکزی یا محل نمایندگیها رایگان میباشد- 2 

.محل تعمیرگاه  بعهده خریدار میباشد

:  تبصره

.  سه فاز مشمول وارانتی فوق نمی گرددupsکاالهای خاص ، سفارشی و دستگاههای -   الف

 کیلو ولت آمپر و 40بزرگتر از- سه فاز 

 کیلو 120کیلو ولت آمپر و120کوچکتر از   

ولت آمپر

:تعهدات گارانتی مطابق دستور العمل مندرج در دفترچه راهنمای محصوالت    -1

7

6

.خدمات گارانتی بر اساس مفاد کارت گارانتی و یا مفاد قرارداد فی مابین فروشنده و خریدار تعیین می گردد-      ب

همه نوع

GARANTY : دوره ضمانت دستگاههایups محاسبه می شود (هر کدام که زودترفرا برسد) ماه از تاریخ تحویل به مشتری 15ماه از تاریخ نصب یا 12  و باتریهای سیلداسید فروخته شده ،حداکثر.

12,500,000
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