
  نام خدا  هب

  )ليزر سنتر ( فرم آشنايي با قوانين شركت بعد چهارم 

  مشتري عزيز  

نكاتي چند را  -مركز تخصصي طراحي و ساخت تنديس – بعدچهارم شركت حسن نظر شما به سبب انتخابضمن تقدير از 
  :پيرامون سيستم ارائه خدمات اين مركز به استحضار مي رسانيم

  :اخذ سفارش) الف

آن و سپس تاييد نهايي يك نمونه از  سفارشمراجعين عزيز مي بايست پيش از ارائه سفارش اصلي، با تمامي  - 1
پس از آن با تكميل فرم سفارش و . نمونه، از كيفيت خدمات، قيمت و زمان تحويل سفارش اطالع حاصل نمايند

 .امضاي آن مجوز اجراي سفارش را صادر نمايندمهر و 

بايست پيش از ساخت نمونه، طرح گرافيكي آن بصورت چاپ شده يا فكس و در خصوص سفارش تنديس مي  - 2
 . ييد مشتري برسدأيا ايميل به ت

بنابراين رسيد . مي باشدعهده مشتري و يا نماينده وي  انواع سفارشات به مركز، برمسئوليت و هزينه تحويل  - 3
 .مهر و امضا از مشتري اخذ خواهد شد مربوطه مبني بر تعداد اجناس ارائه شده و قيمت تقريبي آنها همراه با

اعمال هرگونه تغيير در اجراي سفارش منوط به صدور فرم سفارش جديد، تاييد و مهر و امضاي مجدد آن از  - 4
لذا هزينه احتمالي اين كار در صورتي كه امكان حضور در شركت براي مشتري مقدور . سوي مشتري مي باشد

 .وي مي باشدنيست، بر عهده 

نمونه از اجناس تحويل شده جهت تست مورد استفاده قرار  3الي  1بطور معمول  ليزرص خدمات در خصو - 5
 .خواهد گرفت

  :تسويه حساب) ب

ييد أتهنگام  پيش پرداخت،بعنوان  %50 ،طبق قيمت برآورد شده مندرج در فرم سفارش ،زينه خدمات مركزه - 1
براي : تذكر ( .بصورت نقد دريافت مي شود ارشنمونه و امضاي نهايي فرم سفارش و الباقي هنگام تحويل سف

 .)انجام شود بصورت كامل بايد تسويه حساب قبل از ارسال سفارش ،شهرهايي غير از استان اصفهان

، كيفيت و تحويل به موقع بزرگترين تخفيف  مي شود كه درخواست نسيه نفرمايند از مشتريان عزيز تقاضابنابراين 
  .است

الزم بذكر است كه هزينه .بصورت نقد قبل از انجام طراحي محاسبه و دريافت مي شودهزينه طراحي سفارشات  - 2
تومان مقرر گرديده است كه البته بر اين هزينه طراحي تا تاييد نهايي طرح  80،000، 1391طراحي تنديس در سال 

شته باشد يا يا چند طراحي درخواست دا 2مگر اينكه مشتري  توسط مشتري هزينه ديگري اضافه نخواهد شد
  .تغييرات اساسي نسبت به درخواست اوليه خود انجام دهد

 .هزينه خدمات شامل هزينه طراحي، هزينه ساخت نمونه و هزينه اجراي سفارش بصورت مجزا دريافت خواهد - 3
 .شد

 



 سنتر بعد چهارم ليزردر كشور معرفي نشده است،  ليزري خاصي براي صنعت از آنجايي كه تا كنون هيچ متولّ - 4
براين اساس به اطالع . ضمن مشاوره با متخصصين مربوطه، اقدام به محاسبه كارشناسي شده تعرفه ها نموده است

به نسبت از مراكز مشابه در شهرهاي ديگر خصوصاً  قيمت هاي اعالم شدهمي رسانيم از آنجايي كه  مشتريان عزيز
 مجموعه هاي كوچكترراجعين مي توانند با م ،غيرقابل تغيير بوده و در صورت لزومتعرفه ها  ،تر است تهران پايين

  .با قيمت ارزانتر تعامل برقرار كنند

مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده گرديده است، لذا به مبلغ  88از آنجايي كه شركت بعد چهارم از سال - 5
تخفيف   قابل  وجه  اضافه مي گردد كه اين مبلغ به هيچ بعنوان ماليات بر ارزش افزوده  ،مبلغ كل% 5فاكتورها 
 . نمي باشد

  :تحويل سفارش) ج

 ...اانشاء . كليه سفارشات طبق زمان برآورد شده و مندرج در فرم سفارش به مشتري يا نماينده وي تحويل خواهد شد -1

 .شتري مي باشدبا م كاال و هزينه ي ارسال هنگام تحويل سفارش تسويه حساب نهايي صورت مي گيرد - 2

كه يك نسخه از آن  رسدبدر سه نسخه به امضا و مهر مشتري جهت امور حسابداري فاكتور صادر شده مي بايست  - 3
هر خود م ،لذا از مشتريان عزيز تقاضامنديم تا در هنگام تحويل گرفتن سفارشات. به مشتري تحويل داده مي شود

 .ور صادر شده به هيچ وجه قابل تغيير يا ابطال نمي باشدو دقت نمايند كه فاكت را به همراه داشته باشند

بنابراين مركز هيچ مسئوليتي . كليه سفارشات به تعداد عدد مندرج در فرم سفارش به مشتري تحويل داده مي شود - 4
 .در قبال تعداد و كيفيت اجناس، خارج از مجموعه نخواهد داشت

  :و تسهيالت ديگر بيمه خدمات) د

از قيمت اعالم شده را از % 2خير در تحويل سفارشات به ازاء هر روز تأخير، أ ي شود تا در قبال تاين مركز متعهد م - 1
 .فاكتور مربوطه كسر نمايد

قيمت هر يك را  ،اين مركز متعهد مي شود تا در صورت تخريب يا مفقود شدن اجناس مشتري در محل مركز -2
در صورتيكه ارزش ريالي ( .ش به سفارش دهنده تحويل نمايدطبق ارزش ريالي آن بنا بر اظهارات مندرج در فرم سفار

 . )قطعه در فرم سفارش توسط مشتري درج نشده باشد اين مركز هيچگونه تعهدي نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت

وظ فطرح هر سفارش را اختصاصاً براي سفارش دهنده آن مح ،خواست مشتري اين مركز متعهد مي شود تا بنابر - 3
 .كه اين مطلب بايد بصورت كتبي به شركت اعالم گردد جراي آن براي غير، خودداري نمايدو از ا اردنگاه د

ف، موجب آشنايي، مراجعه و ارائه سفارشات شخص ديگري به مركز گردد، درصورتيكه يك مشتري بعنوان معرّ - 4
 .تسبي را براي وي درنظر خواهد گرفمنافيفات و مشوق هاي خسنتر بعد چهارم ت ليزر

مشتري  و اجناس نسبت به كاال ،از موعد مقرر تحويل در فرم سفارش بعديك هفته  پس از بعد چهارم شركت* 
  . مسئوليتي نخواهد داشت گونههيچ

  

  داشته و  را بطور كامل قبول فوق صفحهموجود در دو  كليه موارد و مفاد         شركت/  بدينوسيله اينجانب 
  .اجرا مي باشم  ملزم به

  

  ر و امضاء مشتريمه


