BERA TEKNOLOJİ VE TARIM SAN. TİC. A.Ş.
YEDEK PARÇA HARİÇ YILLIK BAKIM SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
A) BERA TEKNOLOJİ VE TARIM SAN. TİC. A.Ş.
Y.DUDULLU MAH. NATO YOLU CAD. ÜNAL SOK. NO:8 ÜMRANİYE / İSTANBUL
B) ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
2. TANIMLAR
Bu sözleşmede aşağıdaki deyimler aksine bir açıklama olmadıkça hizalarında
gösterilen anlamı ifade eder.
BERA TEKNOLOJİ: BERA TEKNOLOJİ TARIM SAN. TİC. A.Ş.
……………………………. : ………………………………………………………..
ÜRÜNLER: Sözleşmeye marka,model,seri no ve bulunduğu yer belirtilerek eklenecek
FİYAT LİSTESİ: İlgili ürünlere verilecek hizmet detaylarını ve bu hizmetlerin karşılığı
olarak alınacak fiyatları kapsayan liste
3. SÖZLEŞME KONUSU
Bu sözleşme ile BERA TEKNOLOJİ sözleşme tarihinden itibaren sözleşme ekinde
belirtilen ürünlere sözleşme ve eklerinde belirtilen hüküm ve şartlarla teknik servis
hizmeti verilmesi amacı ile yukarıda taraf olarak belirtilen gerçek ve/veya tüzel kişi ile
imza edilmiştir.
İşbu sözleşme ile BERA TEKNOLOJİ, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası
Hizmetleri Hakkında Tebliğ’den doğan sorumluluk ve yükümleri aynen yerine
getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak tüketicilere karşılık müştereken ve müteselsilen
sorumlu olduğunu kabul eder.
4. TARFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BERA TEKNOLOJİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
A) Bera Teknoloji Bakım Onarım teknik Şartnamesinde belirtilen Teknik Servis
Sorumluluklarını kabul eder.
B) Sözleşme ekinde belirtilen ürünlere sözleşme tarihinden itibaren 1(bir) yıl teknik
servis hizmeti vermeyi kabul eder.
C) Sözleşme süresi içerisinde 2(İKİ) defa periyodik bakım uygulanır.
D) Bakım tarihleri …………….’nin iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak işlerinin
aksatılmaması sağlanacak şekilde …………… daki ilgili arkadaşa bir hafta
önceden planlanarak bildirilecektir.
E) Periyodik bakım esnasında cihazların iç de dış bakımı yapılarak ürünlerin
verimliliği arttırılacaktır.
F) Sözleşme süresince servis veya herhangi bir ad altında işçilik ücreti
alınmayacaktır.
Yedek Parça ile ilgili olarak onarımdan önce onay alınacaktır.
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G) Ürünler ………....’dan alınırken Arıza Kabul Formu ile teslim alınacak,teslim
edilirken de Servis Teslim Formu düzenlenecek.
H) Aylık olarak …………….’daki ilgili arkadaşa Servis Raporu gönderilecek.
I) Sözleşme kapsamındaki ürünler ile ilgili olarak kullanıcılara istenildiği takdirde
telefon ile teknik destek sağlanacaktır.
J) Yerinde onarım yapılamazsa dengi bir ürün çalışır durumda konsiye olarak
teslim edilecek.En kısa sürede alınan cihaz onarılıp teslim edilecektir.
K) Onarılamayan ürünlerde ……….. ile yapılacak görüşmeler sonrasında dengi
bir cihaz satışı için teklif verilebilecektir.
…………………….. YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
A) Sözleşmeyi kapsayan ürünlere BERA TEKNOLOJİ dışında herhangi bir firma veya
kişi müdahale edemez.
B) Sözleşmeyi kapsayan ürünler kullanım yerlerinin dışına çıkarılırken BERA
TEKNOLOJİ yeni yeri hakkında bilgi aktarılacaktır.
C) BERA TEKNOLOJİ servis bakım ve onarım sırasında olabilecek veri ve yazılım
kayıplarından sorumlu tutulamaz.
5. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
İş bu sözleşmede yer alan hükümler uyarınca tarafların birine yüklenmiş olan
yükümlülüklerin yerine getirmemiş olması ,diğer tarafın hak ve yükümlülükleri yerine
getirmesini talep etmesine teşkil etmeyecek,haklarından veya taleplerinden feragat
ettiği anlamını taşımayacaktır.
6. ÖDEME KOŞULLARI
 Toplam Yıllık Bakım Anlaşması ücreti fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
tahsilat yapılacaktır.
 Döviz kuru Merkez Bankası satış kuru olacaktır.
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Tarih: ……../………/ 201…
İmza/Kaşe

Tarih:..….. /……./ 201….
İmza/Kaşe
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