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 شرایط اجاره تجهیزات

  و محل اجارهزمان 

 باشد.از لحظه خروج تا ورود مجدد آن به شرکت می ،مدت زمان اجاره دستگاه 

 شود.گرفته میو  شدهتحویل  ،دستگاه در محل شرکت پیشگام تجهیز 

 باشد؛ در صورتیکه دستگاه به از طرف مشتری الزامی مینماینده دریافت و تحویل تجهیزات، حضور  جهت

ی به محل مشتری ارسال گردد، خسارات احتمالی بر عهده نمایندهبدون حضور  ،درخواست مشتری

 باشد.مشتری می

 باشند.در تمام نقاط ایران آماده تحویل می ،ها با تعیین زمان قبلیدستگاه 

  روز پیش از تاریخ مقرر اقدام گردد. 3ترجیحا نسبت به هماهنگی 

 گیرد.رزرو دستگاه، دریافت و ارسال آن تنها در ساعات اداری انجام می 

 

 مسئولیت 

  شتریمبر عهده  ،محل پروژه و همچنین برگشت از محل پروژه به محل شرکت بهمسئولیت انتقال دستگاه 

 خواهد بود.

  اجاره آسیبی به دستگاه و یا سایر تجهیزات وارد گردد مسئولیت آن بر عهده چنانچه در طول مدت

هزینه مشتری بوده و خسارت آن بر اساس مبلغ اعالم شده از طرف این شرکت، باید پرداخت گردد. )

 باشد(ی مشتری میتعمیر تجهیزات مورد اجاره برعهده

 

 پرداخت 

 باشد.ی اجاره گیرنده میمحل اجاره گیرنده، بر عهدههای انتقال دستگاه از شرکت به ی هزینهکلیه 

 درصد ارزش دستگاه و همچنین کارت ملی معتبر الزامی  020به مبلغ  ،انعقاد قرارداد و ارائه یک فقره چک

باید حداقل یک روز زودتر ارسال گردد. این  ،باشد. قابل ذکر است که کپی چک جهت اخذ استعالممی

 شود.ه و تسویه حساب کامل برگشت داده میمدارک پس از عودت دستگا

 ی خسارات خود را به همراه باقیمانده تواند کلیهدر صورت خسارت و یا عدم پایبندی به تعهدات، موجر می

 از محل نقد کردن چک موصوف تامین نماید. ،اجاره
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 شود.درصد مبلغ اجاره قطعی می 00پس از واریز  ،رزرو دستگاه 

 چند دستگاه وجود دارد. زمانامکان اجاره هم 

  ،اجاره دستگاه برای شهرستان، حداقل دو روز کامل بوده و در صورت کاهش مدت زمان اجاره به یک روز

ی فوق بابت گردد. هزینهی هماهنگی ارسال و دریافت تجهیزات دریافت میهزار تومان هزینه 00

  گردد.و دریافت میی ارسال و دریافت جداگانه محاسبه ها بوده و هزینههماهنگی

  ه ، الزاما به همراه اپراتور اجارباالیی داردبرخی از دستگاههای پیشرفته که کارکردن با آنها نیاز به تجربه

ا ه)در صورت تمایل اجاره گیرنده، امکان اعزام اپراتور)با دریافت هزینه( برای کلیه دستگاهشود.داده می

 وجود دارد.(

 

 آموزش 

  یباشد و هزینهپذیر میکار با دستگاه، در محل شرکت و در محل انجام عملیات امکانامکان ارائه آموزش 

 ی مشتری خواهد بود.آموزش برعهده

 گیرنده  ی اجارهالزحمه، اسکان، ایاب و ذهاب و ... برعهدههای اپراتور اعم از حقبدیهی است پرداخت هزینه

 باشد.می

 ،باشد. در صورت نیاز به پذیر میبا پرداخت هزینه امکان آموزش دفتری و صحرایی کار با تجهیزات

 گردد.ی مشاوره دریافت میراهنمایی تلفنی، هزینه

 

 تعهدات مالی 

 تعهدات مالی
 به ازای روز_بهای واحد مجموع روزها تا تاریخ از تاریخ

 ریال   
  

 ریال جمع کل )به حروف(: 

 ریال رسید پیوست –درصد( 00)پرداختپیش

 ریال مانده قابل پرداخت

 

 گردد.ی اجاره دریافت میهزینه %00در صورت کنسلی،  -0تبصره 

 ها، باید پیوست گردد.رسید کلیه پرداخت -2تبصره 
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اجاره دستگاه برای شهرستان، حداقل دو روز کامل بوده و در صورت کاهش مدت زمان اجاره  -3تبصره 

ی فوق گردد. هزینههماهنگی ارسال و دریافت تجهیزات دریافت میی هزار تومان هزینه 00به یک روز، 

  گردد.ی ارسال و دریافت جداگانه محاسبه و دریافت میها بوده و هزینهبابت هماهنگی

 گردد.مبلغ اجاره همزمان با عودت دستگاه تسویه می -0تبصره 

--------، به مبلغ --------م به نا -----------بانک  ----------چک ضمانت به شماره  –0تبصره 

صادر و به عنوان ضمانت تحویل دستگاه در اختیار این شرکت قرار  -------------در وجه  -----

 (چک ضمانت، مطابق تصویر ذیل تکمیل گردد..)گیردمی
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