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  :شماره 
  :   تاریخ  

 
  شرايط اجاره  

  

  اجراء 
هنگـام   مـد و    بـه اجـراء در خواهـد آ       عقد قرارداد و دریافت پيش پرداخت       اجاره از زمان    

  .  پايان خواهد يافتآاو نگاري ژرف لرزهدفتر شرکت ورود تجهيزات به محل 

  .  مدت اجاره بايد آتبًا قيد گردد دريرتغيهرگونه 
  

  شرايط اجاره 
تمــامي بخــش و نگهــداري مقتضــي،  آــاري رضــايتپــس از تائيــد تحويــل در شــرايط 

 الـذآر را     هرچيزي آه امكان استفاده معمـول از تجهيـزات فـوق          تجهيزات، متعلقات و    

 مستأجر بايد شرايط تجهيـزات     .فراهم نمايد،  به مستأجر تحويل شده  تلقي ميگردد         

ت مستأجر بايـد هرگونـه مشـكال   . در زمان تحويل تصديق نمايداز لحاظ صحت کارکرد   

 نگاري ژرف آاو    لرزهشناسايي شده را اعالم نمايد بطوريكه هنگام استرداد تجهيزات          

  . نتواند مشكالت را به مستأجر منتسب نمايد

بخـش    در شـرايط رضـايت    نگاري ژرف آاو      لرزهنمايد آه تجهيزات به       مستأجر تعهد مي  

 د بـود، از آنجا آه تجهيزات مستعمل يا دست دوم خواه   . عملكرد مسترد خواهد شد   

نمايد آه در خالل قرارداد تجهيزات احتيـاج بـه تعميـر               تضمين نمي  نگاري ژرف آاو    لرزه

  . نداشته باشد

 بابـت ضـرر يـا خسـارت وارده بـه مسـتأجر يـا شـخص ثالـث پيـرو                      نگاري ژرف آاو    لرزه

بـا تحويـل    . اي مسـئول نخواهـد بـود        استفاده يا عملكرد نادرسـت از تجهيـزات اجـاره         

گـردد آـه تحـت        تي قـانوني  تجهيـزات بـه مسـتأجر منتقـل مـي             تجهيزات،  سرپرسـ   

  . نمايد هاي سازنده تعهد مي تمامي شرايط استفاده از تجهيزات را طبق توصيه

  
  حمل 

اي به خارج و بـرعكس توسـط مسـتأجر پرداخـت خواهـد                هزينه حمل تجهيزات اجاره   

جانـب وي    يا شـخص ثالـث انتخـابي از          نگاري ژرف آاو    لرزهچنانچه حمل توسط    . شد

نگـاري   لـرزه . انجام گردد، هزينه اين خدمات به حساب مسـتأجر منظـور خواهـد شـد          
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اي خـارج از آنتـرل منطقـي وي            بابت تأخير در ارائه يا تحويل تجهيزات اجـاره         ژرف آاو 

اي توسـط شـخص ثالـث حمـل گـردد           چنانچـه تجهيـزات اجـاره     . مسئول نخواهـد بـود    

  .  بابت اهمال حمل آننده يا تأخير در تحويل مسئول نخواهد بودنگاري ژرف آاو لرزه

  
  پشتيباني فني 

نمايد پس از توافق طرفين، پشتيباني فنـي را از طريـق               تعهد مي  نگاري ژرف آاو    لرزه

آموزش شـامل اسـتفاده     . تلفن يا از طريق آموزش قبلي در اختيار مستأجر قرار دهد          

 صورتحسـاب . باشـد   هـا مـي     تسـاب و تحويـل داده     اندازي ميداني و اآ     از تجهيزات، راه  

ــر اســاس قيمــت مــورد توافــق  خــدمات ــه مســتاجر انجــام شــده ب ــه ميگــردد ب .  ارائ

، خـورد و خـوراك   بليط رفت وبرگشـت بـه محـل پـروژه         (  سفرهاي    هزينهصورتحساب  

   . ارائه خواهد شد به مستاجربه صورت مجزا) واقامت

  
  شرايط پرداخت 

پيش پرداخت در زمان عقد قرارداد و تحویـل         % ۵٠ورت  به ص شرايط عمومي پرداخت    

  .کاال به اجاره دهنده می باشد مابقی در زمان تحویل دستگاه و 

مبلغ قيمت دستگاه از طرف اجاره کننده بـه شـرکت           % ١٢٠یک چک ضمانت معادل     

تحویـل تجهيـزات اجـاره شـده بـه شـرکت و تآئيـد               چک فوق تـا زمـان       . تحویل ميگردد 

  .شرکت می ماند يزات نزدصحت کارکرد تجه

توافق ميگردد در صورت  عدم رعايت هريك از مفاد           . پرداخت بايد به ريال صورت گيرد     

نگـاري    لـرزه شرايط عمومي اجاره يا شرايط اختصاصي اجـاره، در صـورت درخواسـت              

گونه تشريفات ديگري از قصد خود         و پس از مطلع نمودن مستأجر بدون هيچ        ژرف آاو 

  .  حاضر،  قرارداد اجاره بدون تأخير خاتمه خواهد يافتجهت اجراي ماده

  
  
  
  

  مهر و امضاء   و امضاءمهر   
  .......................شرکت   کاو نگاری ژرفلرزهشرکت   

 ) اجاره کننده(  ) اجاره دهنده(  


