SINIRLI GARANTİ
Paktaş Platform, kendisinin ürettiği ve sattığı her yeni makinenin müşteriye teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile
malzeme ve işçilik kusurlarından muaf olmanızı ve 10 yıl süre ile yedek parça teminini garanti eder. Paktaş Platform
Bakım Departmanı tarafından yapılan inceleme üzerine kusurlu bulunan kısımlar Paktaş Platform tarafından özel
hoşgörü ile ücretsiz olarak yenisiyle değiştirilecek veya tamir edilecektir. Bir sözleşmeyle belirtilmediği sürece
periyodik bakımlar müşterinin sorumluluğundadır, ücrete tabidir.
Paktaş Platform Bakım Departmanı garanti süresi boyunca herhangi bir olası garanti durumunda 48 saat içersinde
bilgilendirilmelidir. Garantili tamir veya değişimi gerçekleştirecek personel herhangi bir garantili tamir veya değişim
gerçekleştirmeden önce Paktaş Platform Bakım Departmanı’ndan özel onay edinmelidir.
YEDEK PARÇA GARANTİSİ
Paktaş Platform tarafından yapılan veya satılan her yedek parça, parçanın üzerine yerleştirildiği makinenin normal
garanti süresi haricinde “Sınırlı Garanti’ye” tabi değildir.
BU GARANTİ HARİCİ OLANLAR ve PAKTAŞ PLATFORM’UN GARANTİ ETMEDİKLERİ:
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Paktaş Platform malzeme temin firmaları tarafından üretilen, firmaların kendi garantilerini sağladığı makine,
motor, lastik, akü vb. donanımlar Paktaş Platform tarafından ayrıca garanti edilmemektedir. Fakat Paktaş Platform
bu tür garanti şartlarının sorumluluğunu üstlenmektedir.
Paktaş Platform, kendi Mühendislik ve/veya Bakım Departmanı’nın yazılı onayı olmadan yapılan müdahale
ve/veya değişiklik nedeniyle ürününün veya herhangi bir kısmının stabilite, emniyet veya hizmet ömrü ters
etkileniyorsa, Paktaş Platform fabrikasının dışında değiştirilen ürünleri garanti etmemektedir.
Paktaş Platform hor kullanma, hatalı bakım veya kazaya maruz kalan ürünleri garanti etmemektedir. “Hor
Kullanma” fabrikada değer biçilen maksimum yük kapasitesi veya hızlarını aşan kullanımı kapsamaktadır fakat
bununla sınırlı değildir. “Hatalı Bakım” kullanma, bakım ve yedek parça kılavuzlarının içerdiği tavsiyeleri takip
etmemeyi kapsamaktadır fakat bununla sınırlı değildir. Paktaş Platform hidrolik yağ, filtreler ve yağlamayı içeren
fakat bununla sınırlı olmayan normal bakım, hizmet ayarları ve değiştirmeden sorumlu değildir.
Paktaş Platform, herhangi bir üründe yer alan parçaların normal aşınmasını garanti etmemektedir. Bileşende yer
alan kısımların normal aşınması kum püskürtme uygulaması gibi makinenin kullanılacağı uygulama veya ortam
tipine göre değişir.
Paktaş Platform, herhangi bir kimyasal veya aşındırıcı maddeye direk temasa eden ürünleri garanti etmemektedir.
Paktaş Platform, makineyi bir onarım tesisine taşıma maliyeti, makinenin aksaklık süresi, işçilerin kayıp zamanı,
kayıp siparişler, kayıp kira geliri, kaybedilen kar veya artan maliyeti kapsayan fakat bununla sınırlı olmayan,
herhangi bir parça veya donanım kusuruyla ilişkili önemli veya önemsiz masraf, kayıp veya hasarları garanti
etmemektedir.
Paktaş Platform, yetkili kişi tarafından, zamanında ve doğru şekilde yapılmayan periyodik bakımlardan
kaynaklanan arızaları garanti etmemektedir.
Müşterinin tesislerinde yapılacak müdahalelerde, personelin iş sağlığı ve iş güvenliği konularında uygun çalışma
ortamının sağlanması ve bakım personelinin sorumluluğu müşteriye aittir. Yetersiz ve/veya Hatalı iş sağlığı ve iş
güvenliğinden kaynaklı doğabilecek hukuki ve cezai durumları Paktaş garanti etmemektedir.
Ayrıca Türkiye sınırları dışında garantiye giren servis hizmetlerinde yalnızca malzeme garantisi sağlamaktadır,
diğer tüm masraflar alıcıya aittir.

Paktaş Platform Genel Müdürü, Mühendislik Müdürü, Satış Müdürü veya Pazarlama Müdürü tarafından yazılı olarak
ayrıca değiştirilmedikçe bu garanti, Paktaş Platform’un ifade edilen ya da ima edilen beyanları ve sorumluluklarının
yerine geçmektedir.
PAKTAŞ PLATFORM BU SINIRLI GARANTİ TANIMLAMASININ HARİCİNDEKİLERİ GARANTİ
ETMEMEKTEDİR. SATILABİLİR OLMA VEYA ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK KONUSUNDA
HİÇBİR GARANTİ İMASINDA BULUNMAMAKTADIR VE BU YOLLA KİŞİ VEYA MAL HASARINA
YOL AÇAN FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN ÖNEMLİ VEYA ÖNEMSİZ HASARLARA AİT
HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR.
Müşteriler tüm garanti taleplerini Paktaş Platform Bakım Departmanı’na iletmelidirler.
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LIMITED WARRANTY
PAKTAŞ Platform, he has produced and sold from the date of each new machine delivered to the customer
free of defects in material and workmanship for a period of 2 years and 10 years for you to guarantee the
supply of spare parts. PAKTAŞ parts which are defective upon examination by the Department of Platform
Maintenance PAKTAŞ Platform be replaced or repaired by the new one will be free of charge as a special
indulgence. Unless it's indicated in a contract, periodical maintenance is customer's responsibility and it'll be
charged.
PAKTAŞ Platform Maintenance Department during the warranty period must be informed within 48 hours in
case of any possible warranty. Guaranteed to perform repair or replacement warranty for repair or
replacement personnel prior to performing any PAKTAŞ Platform Maintenance Department must receive
special approval.
SPARE PARTS GUARANTEE
Made or sold by the PAKTAŞ Platform every spare part, the part is placed on the machine other than the
normal warranty period "Limited Warranty" are not subject to.
Platform EXCLUDING THIS WARRANTY and WARRANTY PAKTAŞ do not:
1. PAKTAŞ Platform supplied materials produced by such firms, the firms provide their own warranties to the
machine, engine, tires, batteries and so on. PAKTAŞ equipment is also not guaranteed by the Platform. But
assuming responsibility for the conditions PAKTAŞ guarantee this kind of platform.
2. PAKTAŞ Platform, its engineering and / or maintenance intervention without the written consent of the
Department and / or product or any part due to changes in stability, safety and service life is affected by the
reverse, except PAKTAŞ Platform factory can not guarantee that the modified products.
3. PAKTAŞ Platform misuse, improper maintenance or accident can not guarantee that products are
exposed to. "Misuse" has been valued at speeds in excess of the maximum load capacity, or includes, but
are not limited to use. "Faulty maintenance" use, maintenance and spare parts include, but are not limited to
not to follow the recommendations contained in guidelines. PAKTAŞ Platform hydraulic oil, filters, and
lubrication routine maintenance including but not limited to, changing settings and is not responsible for
service.
4. PAKTAŞ Platform any normal wear of components can not guarantee that the product. Normal wear of the
component parts, such as sand blasting machine to use the application or media type depends on the
application.
5. PAKTAŞ Platform, direct contact with any chemicals or corrosive substances can not guarantee that its
products.
6. PAKTAŞ Platform, the cost of shipping the machine to a repair facility, machine downtime, workers' lost
time, lost orders, lost rental income, including but not limited to lost profits or increased costs of any major or
minor costs associated with a piece or a hardware defect, loss, or damages can not guarantee that.
7. PAKTAŞ Platform, by an authorized person, without timely and accurate manner can not guarantee that
the periodic malfunctions due respects.
8. During the interventions made in the customer's facility, providing the proper work environment concerning
the occupational health and safety issues and responsibility of the maintenance personnel are incumbent on
the customer. Paktaş will not guarantee civil and criminal cases emerging from the inadequate or/and
incorrect occupational health and safety.
9. In addition, the services which ensure that only material outside the borders of Turkey provides a
guarantee, all other expenses paid by purchaser.
PAKTAŞ Platform General Manager, Engineering Manager, Sales Manager or Marketing Manager, in
writing, also has been changed by this warranty, expressed or implied statements PAKTAŞ Platform
supersedes and responsibilities.
Specifications By PAKTAŞ Invert THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT WARRANT THAT
PLATFORM. MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR ANY
WARRANTIES OF BEING THERE Imply PERSON OR PROPERTY DAMAGE AND THIS MEANS THAT
IMPORTANT BUT NOT LIMITED DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR DAMAGES OR NICK.
Customers can be conveyed to all warranty claims PAKTAŞ Platform Maintenance Department.
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