
 

 2/1   :                              آییه وامه خدمات پس از فريش شرکت آذر سایان ماشیه
 

 

ّـضیٌِ ایاب رّاب ٍ غزا اص لحظـِ خـشٍج تؼویـشکـاس اص آرس سایــــاى چـِ دس صهـاى گـاساًتی ٍ چـِ تؼـذ اص   . 1  

.         آى تـِ ػْذُ خشیذاس هی تاضذ
 

. دس صهاى گاساًتی ّضیٌِ لطؼات هصشف ضذُ ٍ ّوچٌیي اجشت تؼویش کاس تِ ػْذُ ضشکت آرس سایاى هی تاضذ. 2              
 

. تؼویــشکـاس اػـضاهی تـِ اًتخـاب خــَد ٍسیـلـِ سفــش تــشای سسیـذى تـِ هحـل خـشیذاس سا تؼیـیي هی کٌـذ. 3              
 

دس صـَستی کـِ خشیـذاس تـِ هثلـغ ایـاب رّـاب هؼتـشض تـاضذ ،تـایـستی تؼـذ اص پـشداخت ّـضیٌـِ اػتـشاض  . 4              

.                     خَد سا کتثاً تـِ آرسسایـــاى اػالم ًوایذ
 

آرس سایـاى تـِ دلیل ریٌفغ ًثَدى دس ّـضیٌِ ی ایاب رّاب ٍ ّوچٌیي تالش تشای سضایت هطتشی ٍ استوـشاس . 5              

 ًسثت تِ غیـش ػــشف تَدى ّـضیٌِ اػالم ًظـش خَاّذ کـشد کـِ تؼویـشکـاس ٍ هطتـشی هلـضم تـِ                      –                    خذهات 

.                     لثَل ّستٌذ
 

تـوام ّـــضیٌِ ّای هــشتـَط تــِ اسســال لطؼــات چــِ دس صهــاى گــاساًتی ٍ چــِ دس صهـاى تؼـذ اص آى . 6               

.                     تِ ػْذُ ی خشیذاس هی تاضذ
 

هطتـشی تـشای اسسـال آى تایستی ٍجِ آى سا .ّیـچ لطؼِ ای لثل اص تسَیِ حساب اص ضـشکت خـاسج ًوی ضَد. 7              

.                     یا ًمـذاً  پشداخت ٍ یا تِ حساب ضشکت ٍاسیض کشدُ تاضذ
 

هتماضی تؼویش اگـش دس ضْشی تِ جـض تْـشاى تاضذ ، تایستی دس صـَست طَالًی ضذى صهـاى تؼویش  یـک اطـاق . 8              

.                     هستمـل ّـوشاُ تـا حوـام ، دستطَیی ٍ تخت خـَاب تـشای استشاحت ضة دس اختیـاس تؼویـش کـاس لـشاس دّذ
 

 ساػت دس سٍص طـَل تکطذ صهـاى اضـافی ، اضـافِ کاس هحسَب ضذُ 8دس صَستی کـِ صهـاى تؼویـش تیص اص . 9               

.  تشاتش  ساػت ػــادی هحاسثِ خَاّذ ضذ1.5                    ٍ تش هثٌای 
 

اص سـاػتی کـِ تؼویشکاس اص همصذ تـِ طـشف هحل تؼویـش یا سـشٍیس حشکت هی کٌذ تا ساػتی کِ دٍتاسُ تِ  . 10              

.  ًاهیذُ هی ضَدساعت اختیار                      هحل ضـــشٍع حشکت هی سسذ 
 

.  تؼـذ اص ظْـش تـا کسـش یـک سـاػت تـشای ًْـاس اسـت5 صثـح تـا ساػت 8سـاػت کـاس تؼویـشکـاس اص ساػت . 11               
 

.  ًاهیذُ هی ضَدساعت تعمیرصهاًی سا  کِ تؼویشکاس تـشای سشٍیس ٍ یا تؼویـش سٍی هاضیي صشف هی کٌذ . 12               
 

تؼویشکاس کاس سٍصهشُ ی خَد سا تایستی تؼطیـل ٍ تـِ هحـل هتـماضی هشاجؼِ ًوایذ، – دس صهاى تماضای تؼویش . 13               

.  ًاهیذُ هی ضَدحــق سريیــس                     اص ایي تاتت حمی تش تؼویشکاس پیذا هی ضَد کِ 
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هاًٌذ حمَق جَاتگَیی تلفي ، هذیـشیت تؼویـش، )ّـضیٌِ ّایی کـِ تاتت سشٍیس ٍ تؼویش ، آرس سایاى هتحول . 14               

.  ًاهیذُ هی ضَدهسیىه پشتیبان (...                     تایگاًی ، سسیذگی تِ فشم ّای تغییشات ٍ
 

سـاػت دس اختیـاس . 4ّـضیٌِ ایـاب رّـاب  . 3حـك سشٍیـس   . 2ّـضیٌِ پطتیثـاى  . 1: ّـضیٌِ تؼویــش ضاهـل . 15               

. ّضیٌِ لطؼات  ، خَاّذ تَد. 6ساػت تؼویــش    . 5                     
 

. هثـٌای کل هحاسثات ّـضیٌِ ّای تؼویـش ضشیثی اص حذالـل حمـَق اػالم ضذُ ّـش سـال دس ایــشاى هی تاضذ. 16               
 

کـل پـشداختی تـاتـت یـک کاسگـش تـا حذالـل حمـَق : ًحـَُ ی هحـاسثِ هثٌـای ّـضیٌِ تذیـي صـَست است . 17              

.                      دسطی یـک سال تمسین تش کل ساػت کاس کاسگش دس طی یـک سـال
 

.  ساػت کاس هثٌا خَاّذ تَد2ّـضیٌِ پطتیثاى تاتت ّش جلسِ تؼویش کِ تِ آرس سایاى  پشداخت هی ضَد اجشت . 18               
 

.  ساػت کاس هثٌا خَاّذ تـَد10حـك سشٍیس تـاتت ّش جلسِ تؼویش کِ تؼویش کـاس دسیـافت هی کٌذ ، اجـشت . 19               
 

. ّــضیٌِ سـاػت دس اختیــاس کـِ تؼویــش کـاس دسیـافـت هی کٌـذ،اجـشت ًیـن  سـاػت کـاس هثـٌا خـَاّذ تَد. 20              
 

.  ساػت اجشت کاس هثٌا  تشای یک ساػت کاس خَاّذ تَد1.5ّـضیٌِ ساػت تؼویش کِ تؼویش کاس دسیافت هیکٌذ، . 21              
 

 دالس آهشیکا تاتت 10ّـضیٌِ ایاب رّاب دس هاهَسیت ّای خاسجی ضـاهل ّـضیٌِ ّای گشفتـي ٍیضا ٍ هثلــغ . 22               

.                       ّـضیٌِ پاسپَست  هی تاضذ
 

 دلـیـمـِ تـِ حساب هتماضی تـِ ٍسـیلِ تـلفـي 20تؼویـش کاس حـك داسد دس صهـاى هاهَسیت سٍصاًـِ حـذٍد . 23               

.                       تا خـاًَادُ ی  خَد تواس داضتِ تاضذ
 

 ساػت طَل تکطذ دس اصای ّش ساػت اضافی یـک ساػـت 10دس صَستی کِ صهاى هسافشت تا همصذ تیص اص . 24               

 .                      تِ ساػت کاس تؼویشکاس افضٍدُ خَاّذ ضذ

 

. تـؼویــشکـاس حـك ًـذاسد ّیـــچ هثـلـغـی تــذٍى اسائــِ فــاکـتــَس دسیــافـت ًـوـایـذ. 25               
 

است کِ یک ًسخـِ تِ کاسفشها ، یـک ًسخـِ تشای   ( تشگ3جوؼاً   )فـاکتـَسّای تؼویـش ضاهل دٍ ًسخـِ کپی. 26               

.                     تایگاًی تِ آرس سایــاى ٍ یک ًسخِ تِ تؼویشکاس  تؼلك هی یاتذ
 

تؼویـشکـاس تـایـستی فـشم گـضاسش تؼویـش سا تـؼـذ اص تکویـل ، تـِ هْـش ٍ اهضـاء کـاسفشها  سسـاًـذُ ، تشای  . 27               

 .                    تـشسسی ٍ تایگاًی  تِ آرس سایــاى تحَیـل ًوایذ


