PARKE MONTAJ PROTOKOLÜ





















Koçtaş montajın yapılacağı zeminin rutubetsiz ve kuru olduğunu müşterinin beyanı
doğrultusunda kabul eder ve ilgili ürünlerin montajını gerçekleştirir. Koçtaş kuru ve/veya nemden
arınmış olduğuna ilişkin ek bir keşif gerçekleştirmez.
Zemin giriş katında ve altı toprak olması durumunda, gerekli rutubet önleyici izolasyonlar
yapılmış olmalıdır.
Parke döşemesi öncesinde mahalde bulunan süpürgeliklerin sökümü ekibimizce
yapılmamaktadır. Süpürgelik söküm işlemi ve söküm sırasında oluşabilecek sıva-alçı
vb.tamiratların müşterimiz tarafından montaj günü öncesinde yapılması gerekmektedir.
Giriş kapısı, balkon banyo, tuvalet gibi ıslak zeminlerdeki kapılarda eşik (mermer veya seramik
olmalıdır. Zemin düzgün olmalıdır. Kot farkı, tümsek, çukur, aşırı meğil olmamalıdır.
Mevcut parke yada ahşap döşeme üzerine parke montajı yapılmamaktadır. Müşteri talebi
doğrultusunda özel protokol ile garanti kapsamı dışında montaj yapılabilir.
Salon, koridor ve odaların birleşim yerlerine yekpare parke döşenemez. Bu alanlarda parke
kesilir ve birleşim yerlerine eşik çıtası koyulur. (Eşik çıtası ve silikon müşteri tarafından temin
edilir) Aksi halde montaj garanti kapsamı dışındadır.
Parke döşendikten sonra temizlik için su kullanılmamalıdır. Parkeler az nemli bir bez ile
silinmelidir.
Parke montajı sonrasında yükselen döşemeden dolayı yapılması gereken kapı altı kesimleri
işçiliğimiz dışındadır.
Parke döşendikten sonra üzerine konan her türlü eşyanın ayaklarına keçeler takılmalıdır. Aksi
halde doğabilecek zararlardan Koçtaş sorumluluk kabul etmez.
Montaj yapılacak mahalde eşya bulunmaması gerekmektedir. Mekanda bulunan eşyaların
taşınması Koçtaş sorumluluğunda değildir.
Zeminin uygun olmaması, mekanın boş olmaması vb. sebeplerle yapılamayan montaj nedeni ile
ustanın ikinci ziyaretinde servis bedeli alınır. Planlanan montaj gününde, montaj mahali hazır
değil ise ikinci montaj tarihi Koçtaş insiyatifindedir.
Montaj işçiliği uygun kullanım koşulları altında 2 yıl garantilidir.Montaj sonrası oluşabilecek
kusurlar derhal yazılı olarak ihbar edilmedikçe Koçtaş’a atfedilemez.
Montaj işleminin yapıldığı mekanın 30 günden uzun bir süre kapalı tutulması,
havalandırılmaması sonucu oluşacak nem doğrultusunda kullanılan ürünlerin zarar görme
sorumluluğu müşteriye aittir.
Müşteri montaj gününde evde bulunmadığı takdirde Koçtaş’ı karşılayan müşteri vekil/vekillerinin
imzalayacağı iş teslimat formu esas sayılır.
Parke montajı için ürünlerin hazırlanması (istif ve makina ile kesim) için gerekli olan alan
müşterimiz tarafından gösterilecek olup bu yer daire içi, balkon, teras yada müşteri tarafından
site-apartman yönetiminden izin alınmış aynı kattaki apartman ortak mahalleri olabilir. Farklı
katlarda yada yolda bahçede kesim işlemi yapılmaz . 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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