HAZIR MUTFAK MONTAJ PROTOKOLÜ

























Hazır mutfak montajı öncesi eğer talep edilir ise , 30 km sınırları içinde ücret karşılığında keşif
hizmeti verilmektedir. Keşif bedeli ürün ve işçiliği beraber satın alındığında iade edilir.
Mutfak üst modüllerinin her birinin yük taşıma kapasitesi maksimum 15 kg olup, fazla yüklemeden
doğabilecek sorunlardan Koçtaş sorumlu değildir.Montaj yapılacak duvarların mukavemetinin yeterli
düzeyde olmasından müşteri sorumludur. Koçtaş duvarların mukavemetini ölçmekle sorumlu değildir.
Eski mutfak tamamen yerinden kaldırılmalı, mevcut tezgah beton ise kırılıp atılmalıdır.
Montaj alanında şap ve beton tamiratları yapılıp zemin ve duvar düz hale getirilmeli ve kuruması
sağlanmalı ve en son seramik işçiliği tamamlanmalıdır.
Seramik sadece alt ve üst dolaplar arasında olması isteniyor ise zeminden 80 cm yükseklikte
başlamalı ve 70 cm yüksekliğinde olmalıdır ya da bütün duvar tamamen kaplanmalıdır. Müşteri
seramik uygulamasını mutfak montajından sonra yapmak ister ise, olası ürün hasarlarından Koçtaş
sorumlu tutulamaz. Müşterinin süpürgelik montajı için servis ücretini yatırmasını takiben süpürgelik
montajı Koçtaş tarafından ayrıca planlanacaktır.
Montajı yapılacak mutfakta normal fırın yerine ankastre ocak ya da set üstü (tezgah üstü) ocak
kullanılacak ise, ocağın alev ızgarası ile aspiratör alt mesafesinin 65 cm olacak şeklide seramik
işçiliğinin yapılmış olması gerekir.
Temiz su ve atık su tesisatları eviye hangi üniteye denk geliyorsa o kısmın altında toplanmalıdır.
Doğalgaz boruları kapanacak şekilde montaj yapılmaz.
Mutfağın kurulacağı yerde kiriş, kolon, baca çıkıntısı varsa dolaplarda kesim işlemi gerekir. Her
modül için kesim bedeli ücretlidir. Bu bedelin ödenmesi kabul edildiği durumda montaj yapılır.
Aspiratör takılması mutfak montajının kapsamı dışında olup, şayet takılacak olan aspiratör montaj
mahalindeyse, modüllerde delik açma işi müşterinin isteği doğrultusunda ücretsiz olarak açılır.
(Müşterimizin isteği ve gösterdiği yer doğrultusunda aspiratör için delik açılmıştır diye özel protokol
ile kayıt altına alınır).
Hazır mutfaklarda modül küçültme işlemi kesinlikle yapılmaz. Mutfak montajı yapılacak yerin
uzunluğu, mutfağın boyundan en az 5 cm büyük olmalıdır.
Elektrik ve su tesisatı işleri (elektrik prizi, batarya montajı vs.) müşteriye aittir. Koçtaş personeli bu
işlemlerin gerçekleştirilmesinden ve montajından sorumlu değildir.
Alçıpan ve sıvasız duvarlar üzerine montaj yapılmaz. Müşteri tarafından; kabarık sıvalı yada sıvasız
yüzeylerin sıvanması, alçıpan duvarlarda gerekli taşıyıcı sistemin oluşturulmasını takiben, duvarların
Koçtaş tarafından montaja uygun bulunması ve servis bedelinin ödenmesi durumunda montaj
yapılabilecektir. Bu durumlarda montaj kararı Koçtaş’ın insiyatifinde olacaktır.
Koştaş personeli alınan hizmet dışında iş gerçekleştirmez.
Montaj işlemi verilen randevu doğrultusunda gün içerisinde yapılır.
Montaj tarihinde montaj yeri hazır değilse ve montaj bankosuna 24 saat önceden bilgi verilmemiş ise
ustaların 2. ziyareti öncesi servis bedeli alınır.
Montaj işçiliği uygun kullanım koşulları altında 2 yıl garantilidir.
Mevcut yapıda düşey ve yatay gönyesizliklerden kaynaklanan aksaklıklar Koçtaş sorumluluğunda
değildir.
Montaj işleminin gerçekleşeceği ortamda gerekli çalışma koşulları (elektrik,aydınlatma vs..) müşteri
tarafından sağlanır. Montajı yapılan ürünlerin çalışır vaziyette teslimi için gerekli koşulların olmaması
halinde, bu durumdan Koçtaş sorumlu değildir. Montaj sonrası oluşabilecek kusurlar derhal yazılı
olarak ihbar edilmedikçe Koçtaş’a sorumluluk atfedilemez.
Planlanan montaj gününde, montaj mahali hazır değil ise ikinci montaj tarihi Koçtaş insiyatifindedir.
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
türlüuyuşmazlıkta düzenlenecek ek protokoller ve Koçtaş kayıtları esas alınacaktır. Yukarıdaki
koşulları okudum. Bu koşullar doğrultusunda montajın yapılmasını kabul ederim.
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