























HAZIR İÇ KAPI MONTAJ PROTOKOLÜ
Hazır kapı montajı öncesi eğer talep edilir ise, 30 km sınırları içinde ücret karşılığında keşif hizmeti
verilmektedir. Keşif bedeli beş kapı ve üzeri kapı ve işçiliği beraber satın alındığında iade edilir.
Hazır kapı montajlarında,duvarlarda yada mevcut yapıda, Koçtaş tarafından değişiklik yapılmaz.
Kapı boşluğuna göre büyük ölçüde olan kapıların altından veya üstünden kesim yapılmamaktadır.
Mevcut kapıların bulunduğu mekanlarda kapı ölçülerinin doğru alınabilmesi için, mevcut kapı
pervazlarının sökülmesi gerekmektedir. Söküm esnasında olabilecek hertürlü hasarlanmalardan Koçtaş
sorumlu değildir. Montaj yapılacak duvarların mukavemetinin yeterli düzeyde olmasından müşteri
sorumludur. Koçtaş duvarların mukavemetini ölçmekle sorumlu değildir.
Mevcut kapıların sökümü ücretlidir. Sökülen kapılar Koçtaş tarafından alınmaz. Eski kapıların atım işlemi
müşterininin sorumluluğundadır.
Mevcut kapı kasaları evin inşa yapısından ötürü duvara takozlar ile tutturulmuş olması durumunda bu
takozların sökümü esnasında doğabilecek hasarlardan Koçtaş sorumlu değildir.
Hazır kapı montajı ve söküm işçiliği bir tadilat projesi olup, montaj ve söküm esnasında ince işçiliğe
(alçı,sıva,boy,süpürgelik ,seramik...vs.) gelebilecek hasarlardan Koçtaş sorumlu değildir.
Hazır kapı keşfi sonrası, kapı boşluk ölçülerinde yapılacak değişikliklerden dolayı oluşan aksaklıklardan
kaynaklı (örn: kapı montajının yapılamaması ,kapı tadilatı vb.) sorunlar müşteri sorumluluğundadır.
Kapı montajı öncesi yapılması gereken tadilat ve imalatlar tamamen bitmiş olmalıdır. (Parke, seramik,
halı gibi yer döşemeleri ile alçı, boya ve duvar kağıdı vb.)
Bina kiriş ve kolonları tam pervaz payı olmayan kapı boşlukları, bitişik kapı vb.nedenler ile tam pervaz
uygulaması yapılamayan kapılarda pervazlar enlerden daraltılarak uygulanabilmektedir.
Tam pervaz uygulamasının yapılamaması Koçtaş sorumluluğunda olmayıp müşteri onayı ile pervazlar
enlerden kesilerek montaj uygulaması yapılmaktadır.
Kapı pervazlarının zemin parke veya seramik süpürgeliği ile çakışması durumunda; birleşiminde
süpürgelik söküm ve kırım işlemi müşteri sorumluluğunda olup bu doğrultuda oluşabilecek hasarlardan
Koçtaş sorumlu değildir.
Sökülmesi mümkün olmayan veya müşteri tarafından sökülmesi yapılmayan süpürgeliklerde müşteri
onayı ile pervazlarda kertme yapılabilir.
Mevcut yapının mimarisinden kaynaklanan duvar gönye ve şakül bozuklukları kapı montajını olumsuz
etkileyeceğinden bu tür bozukluklardan meydana gelen boşluklar, farklılıklar ve /veya gönyesizlikler
müşteri sorumluluğundadır.
Gönyesizlikten dolayı pervazlar ile duvar arasında kalan boşlukların doldurulmasından Koçtaş sorumlu
değildir.
Kapıların ölçüleri standart olup kasa ölçüleri dıştan dışa derinlik/en/boy ölçüleri 10*77*201--10*87*201—
12*77*201—12*87*201—16*77*201—16*87*201 ‘dir.
Camlı kanat: 87 cm en ölçülü kapılarda bulunmaktadır. Camlı kanat :81,4*197 net ölçüsünde dolu
kanat :81,4 *197 veya 71,4*197 dir. (Ölçüler cm dir.)
Montaj işçiliği uygun kullanım koşulları altında 2 yıl garantilidir. Montaj sonrası oluşabilecek kusurlar
derhal yazılı olarak ihbar edilmedikçe Koçtaş’a sorumluluk atfedilemez.
Montaj işçiliği satın alınması halinde nakliye ve montaj dahil olup, montaj için gerekli olan köpük müşteri
tarafından satın alınır. Normal boşluklar için (2 cm ve daha az)3 adet kapı montajına 1 adet büyük boy
köpük gerekir.
Koçtaş, müşteri beyanı doğrultusunda verdiği montaj gününde, müşterinin satın aldığı kapıların müşteri
mahalindeki mevcut kapı boşluklarına uymaması durumunda, ikinci bir ziyaret için servis bedeli alır. Bu
durumda ikinci montaj günü Koçtaş insiyatifindedir.
Montajı yapılmamış ve ambalajı bozulmamış kapıların iade edilmesi durumda, iade zamanına kadar
yapılmış olan keşif, söküm ve servis bedelleri iade edilmez .
Müşteri montaj gününde evde bulunmadığı takdirde Koçtaş’ı karşılayan müşteri vekil/vekillerinin
imzalayacağı iş teslimat formu esas sayılır. Burada sayılı hususlar dışında meydana gelecek her türlü
uyuşmazlıkta düzenlenecek ek protokoller ve Koçtaş kayıtları esas alınacaktır.
Yukarıdaki koşulları okudum. Bu koşullar doğrultusunda montajın yapılmasını kabul ederim.
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