
عرض صيانة 

:حـــى االحــفــاق بـــيــٍ كــال يــٍ

: انطشف األول

:انطشف انثاَي

 انًزكىس عــهً أٌ يـقـىو انـطــشف األول بعًم صـيـاَـت دوسيــت نألجهضة وانخذياث انًىضحت في انعقذ نهطشف انثاَي و انًىضح عُىاَه

: ورنك حسب انبُىد انخانيت 

أو كـهًا دعج انحاجت إني رنك (زيارات خالل السنة )       بًىجب صياسة واحذة كم شـهـشيٍ يٍ حاسيخ حىقيعه شهش12يذة هزا انعقذ      (1

ن  ن الطرفي  ي العقد عند الطلب ويتم تجديده أو إلغاءه  عىل حسب االتفاق بي 
ن
.     ف

.ويتم دفع ليمة العمد على دفعة واحدة  عند االتفاق بموجب سند لبض, وافك العميل على دفع مبلػ  ليمة العمد        (2

يـــهـــخـــضو انـــطـــشف األول بـــانــقــيــاو بـــكـــافـــت أعـــًــال انفحص و انـصــيــاَــت  خالل يذة انعقذ ، عــهــي أٌ يــخــحــًــم انــطــشف     (3

ي حال الضمان كان خارج المؤسسة
ن
الــثــانــي تــكــلـــفــة قــطــع الــغــيــار الــتــي تــم تــركــيــبــهــا أو استبدالها  وتكلفة نقل القطع للوكيل ف

هــزا انـعــقــذ ال يــشـًـم األعــطــال انــُــاحــجــت عــٍ عــذو ثــبــىث انــخــيــاس انــكــهــشبــائــي  و انـعـىايـم األخشي انــُــاحــجــت     (4

.    عـن الحـريـق أو المـيـاه و أيـضـا األعـطـال الـنـاتـجـة عـن ســوء االســتــخــدام كـالـكـســر مـثـال

اإلبالغ عٍ األعطال في يىاعيذ و أوقاث انذواو انشسًي انخاصت بانطشف األول ويــخـى إسســال انـفـُـي خــالل أسبــعــت و عــشــشيٍ يخى     (5

.    ســاعــة مــن  تاريــــخ الــبــالغ و ذلــك خــالل فــتــرة الــدوام الرســمــي 

.قيمة الزيارة      لاير غي  شامل القطع   (6

:-األجهزة  التي يشملها العمد, و حسب كروكي المولع  المرفك كالتالي             (7

المواصفاتالعددالبيان

ي ات مراقبة خارج  كامي 

ات مراقبة داخىلي  كامي 

جهاز تسجيل  و عرض

هارديسك تخزين

اسخالو انعقذ يٍ قبم انعًيم واسخخذايه يعخبش يىافقت عهً ششوط انعقذ و يىجب دفع يبهػ انعقذ        (7

الختم والتوليع



31/12/2020انتهاء  بتاريخ1/1/2020 تاريخ توليع العمد 0جدول زيارات للعمد رلم 

يتم عمل الزيارات الدورية في حال تم التواصل بأعطال على النظام وتمع مسؤولية االبالغ على عاتك العميل وان المؤسسة 

:ؼير مسؤولة عن اعطال لم يتم االبالغ عنها وذلن حسب الجدول التالي 

حالة الزيارةاسم الفني ورلم الهوية التاريخرلم الزيارة 

1/1/2020الزيارة االولى

1/3/2020الزيارة الثانية

30/4/2020الزيارة الثالثة

29/6/2020الزيارة الرابعة

28/8/2020الزيارة الخامسة

27/10/2020الزيارة السادس

توليع الحضور


