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GENEL SERVİS ŞARTLARIMIZ 

 
GIDATEK MAKİNE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak Almanya Poly-clip System GmbH & Co. KG , Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH 

& Co.KG ve Avusturya Maschinenfabrik LASKA Gesellschaft M.B.H firmasının tek yetkili Türkiye temsilcisi sıfatıyla, eğitimli ve sertifikalı 

personelimizle Satış ve Servis hizmetlerini veriyoruz. 

 

Servis hizmetlerimizde yanlızca temsilcisi olduğumuz firmaların teknik olarak onayladığı yedek parçalar 

kullanılmaktadır.Müşterilerimizin düzenli olarak servis hizmetinin sağlanması amacı ile , makinelerin servis , bakım saatlerinin 

dolmasından belli bir süre önce firmamıza müraacatla randevu almaları gerekmektedir. Firmamızdan servis taleplerinizi 212-407 

0593 nolu faksımıza veya e-mail yolu ile "info@gidatek.com.tr" mail adresimize iletiniz. Servis talebinde makinenin model ve seri 

nosu mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca teknik departmanımıza telefon edilerek varsa arıza hakkında detaylar da iletilmelidir. 

 

Servis ekibimiz müşteri makine bakım ve onarımını veya arıza tesbitini sonlandırdıktan sonra bir form düzenleyecektir. Servis /Arıza 

Tesbit formunda kullanılan tüm yedekparçalar adet, ürün kodu ve tanımları ile yazılı olacak, ayrıca yapılan işler ve arızanın kısa 

tanımı yanında müşterimize ulaşım toplam kilometresi, varsa konaklama ve toplam çalışma saati de yazılacaktır. Onarım veya 

bakım sonrasında teknik ekibimiz müşteri yetkili personeline onarım, arıza , kullanılan yedek parçalar hakkında detaylı bilgi 

verdikten sonra formun ön yüzeyine imza ile onay talep edecektir. Talep edildiği halde imzalanmayan formlara sonradan itiraz 

kabul edilmemektedir. Arıza Tesbit işlerinde, form içeriğine göre müşteriye fiyatlandırılmış onarım servis teklifi daha sonra gönderilir. 

Teknik Servis ekibimiz herhangi bir fiyat vermeye yetkili değildir. 

 

Onarım sırasında eğer değişim (exchange) yedek parça kullanımı olursa veya garanti dahilinde değişen parçalarda, makineden 

çıkan arızalı eski parça servis ekibimize mutlaka teslim edilmelidir. Bu parçalar ilgili ana üretici firmaya onarım veya kontrol için geri 

gönderilmektedir. Exchange parça kullanımında, eğer makine üzerinden çıkan parça aşırı hasarlı ve kullanılamayacak durumda 

olup tekrar değerlendirilemeyecek olması durumunda, ya sıfır yeni parça takılır veya exchange değişim parça fiyatına +% 50 fiyat 

farkı ilave edilir. Bu durumda olan parçalar servis ekibimiz tarafından ayrıca geri alınmaz. 

 

2014 yılı için servis işçilik ücretimiz saat başına 25,- Euro olarak , şirket aracımızla ulaşım bedeli ise km başına 0,15 Euro 

olarakhesaplanacak ve faturamıza yansıtılacaktır. Ayrıca ulaşım için feribot veya uçak kullanılmışsa bilet tutarı ve varsa konaklama 

giderleri de faturamıza yansıtılır.Sadece Arıza tesbiti için müşteriye verilen hizmetlere de aynı fiyat tarifesi uygulanır. Arıza ve 

yedekparça tesbitine rağmen onarımda gerekebilecek parçaların tamamının tesbiti bazen mümkün olamamaktadır. Onarım 

sırasında değişmesi gereken ilave parçalar çıkarsa bunlar da servis formuna yazılarak müşteriye fatura edilir. 

 

Sadece şirketimiz servis personeli tarafından takılan ,değişimi yapılan yedek parçalar 6 ay süre ile şirketimiz ve üretici firma garantisi 

altındadır.Ancak makine garanti süresi içerisinde orijinal takılı parçada veya değişim parça garanti sürecinde ,elektronik 

parçalarda oluşan arızalarda , garanti işlemi, mutlaka ilgili ana firmanın onayı alındıktan sonra gerçekleştirilir. Bu işlemde 

müşteriden servis işçilik ve yedekparça bedelleri önceden fatura edilerek tahsil edilir. İşlem için üreticiden Garanti onayı alınırsa, 

fatura tutarı kadar mal veya hizmet müşteri cari hesabında müşteri lehine kullanılır veya müşteriye fatura karşılığı nakden iade 

edilir. 

 

Servis faturalarının ödemesi , fatura tarihinde peşin olarak yapılmalıdır. Büyük onarımlarda tahmini fatura tutarına/teklife göre % 50 

peşin olarak tahsil edildikten sonra servis verilir. Ödemelerde aşağıdaki banka TL hesaplarımızı kullanabilirsiniz: 

 

YAPI VE KREDİ BANKASI - İkitelli Organize Sanayi Şubesi (818) TL hesap no :89817159 

IBAN No: TR75 0006 7010 0000 0089 8171 59 

veya 

T. İŞ BANKASI - Yeşilköy şubesi (1128) TL hesap no: 401090 

IBAN No: TR10 0006 4000 0011 1280 4010 90 

 

Servis faturamızın düzenlendiği gün geçerli olan TCMB Euro / USD Döviz satış kuru esas alınarak fiyatlar TL olarak faturada 

hesaplanmaktadır. Faturayı vadesinde ödemeyen müşteriye geç ödeme yapılan fatura tutarı üzerinden ayrıca aylık %5 + KDV ile 

vade farkı faturası düzenlenecektir. 

 

Müşterilerimizin bilgilerine duyurulur,,  

 

Saygılarımızla, 

 

GIDATEK MAKİNE TİCARET LTD. ŞTİ. 

 


