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صفحه1 :

مراحل اجاره تجهیزات ژئوفیزیک
 -1تکمیل فرم درخواست در وبسایت شرکت و یا تماس تلفنی جهت اعالم درخواست اجاره و
تعیین زمان( .در صورت اعالم درخواست از طریق وبسایت شرکت ،حداکثر ظرف یک روز
کاری از طرف شرکت با شما تماس گرفته خواهد شد).
 -2واریز  50درصد مبلغ اجاره و ارسال کپی چک معتبر برای ضمانت تحویل دستگاه.
 -3ارایه کارت شناسایی معتبر و اصل چک ضمانت جهت تحویل گرفتن دستگاه.
چک ضمانت مطابق با تصویر زیر تنظیم گردد.

شرایط اجاره تجهیزات
 دستگاه در محل شرکت پیشگام تجهیز تحویل داده شده و تحویل گرفته میشود.
 مدت زمان اجاره دستگاه از لحظه خروج تا ورود مجدد آن به شرکت میباشد.
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 مسئولیت انتقال دستگاه به محل پروژه و همچنین برگشت از محل پروژه به محل شرکت بر
عهده مشتری خواهد بود.
 چنانچه در طول مدت اجاره آسیبی به دستگاه و یا سایر تجهیزات وارد گردد مسئولیت آن
بر عهده مشتری بوده و خسارت آن بر اساس مبلغ اعالم شده از طرف این شرکت ،باید
پرداخت گردد.
 برای ضمانت اجاره دستگاه یک فقره چک به مبلغ  120درصد ارزش دستگاه و همچنین
کارت ملی معتبر دریافت میگردد .قابل ذکر است که کپی چک جهت اخذ استعالم باید
حداقل یک روز زودتر ارسال گردد .این مدارک پس از عودت دستگاه و تسویه حساب کامل
برگشت داده میشود.
 رزرو دستگاه پس از واریز  50درصد مبلغ اجاره قطعی میشود.
 رزرو دستگاه ،دریافت و ارسال آن تنها در ساعات اداری انجام میگیرد.
 برخی از دستگاههای پیشرفته که کارکردن با آنها نیاز به تجربه داشته ،الزاما به همراه اپراتور
اجاره داده میشود.

در صورتیکه دستگاه به همراه اپراتور ارسالی از طرف این شرکت اجاره گرفته شود،
دریافت چک ضمانت لغو شده و مسئولیت نقل و انتقال و نگهداری از دستگاه نیز از
عهده مشتری ساقط میگردد.
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