DİMSAN DENTAL A.Ş. SATIŞ KOŞULLARI
FİYATLAR
• Katalog içerisindeki fiyatlara KDV dahil değildir.
• Fiyatlar EURO olarak düzenlenmiştir.
• Dimsan Dental A.Ş. bu katalogda yer alan ürünleri önceden haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptir.
• Satış anında, o günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Efektif EURO Satış Kurundan
TL'ye çevrilerek satış gerçekleştirilir. Başka herhangi bir kurumun sağlayacağı parite kurları
geçerli değildir.
• Dimsan Dental A.Ş. zaman zaman kurları belli süreyle sabitleme hakkına sahiptir. Bu gibi
durumlarda TCMB kurlarından işlemin gerçekleştirilmesi istenemez.
• Dimsan Dental A.Ş. tüm ürünlerde yılın belli zamanlarında kampanya düzenleyebilir,
kampanya dönemlerinde o günkü satış fiyatları ve satış koşulları geçerlidir.
• Fiyatları ve kampanyaları güncel takip etmek için www.dimsandental.com adresli web
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
ÖDEMELER
• Satış işlemlerinde açık hesap çalışılamaz.
• Ödemeler, ancak aşağıdaki yolla kabul edilir ve bunların dışında kabul edilemez.
• Nakit, banka havalesi, kredi kartı, mail order (taksitlendirilerek kredi kartından tahsilat).
Bonus Kart, World Kart, Axess Kart, Paraf Kart, Finansbank ve Ziraat Maximum kredi
kartlarını kullanarak Dimsan Dental A.Ş.'nin uyguladığı vade farksız taksitlerden yararlanma
olanağı vardır.
•
Mail Order ile yapılan satışlarda "Mail Order Sözleşmesi" müşteri tarafından imzalanır.
Kredi kartı hamilinin nüfus cüzdanı ve kredi kartının fotokopisi alınır.
• Banka Havalesi ile yapılan ödemelerde, ürün, ancak havale Dimsan Dental A.Ş. hesabına
geçtikten sonra müşteriye gönderilebilir. Banka tarafından alınan havale ücretinin havalenin
içinden ödenmesi kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu masraf sipariş sahibine aittir.

TESLİMAT
 Cihazların nakliye ücreti her koşulda alıcıya aittir.
•
Siparişler kargo firmasına teslim edildikten sonra mal seyrine dair her türlü risk alıcıya
aittir.
GARANTİ
Garanti kapsamına girecek cihazlarda genel olarak aşağıdaki koşullar geçerlidir. Dimsan
Dental A.Ş. kapsamında satılan cihazların garanti süresi, aksi bildirilmediği takdirde cihazlar
için 1 yıldır. Garanti başlangıcı ana şartı cihazın marka, model ve seri numarası mutlaka yazılı
olduğu faturadır. Tüm ürünlerin garanti süreleri ithalatçı firma ve/veya ithalatçı firma bayileri
tarafından kesilen fatura ile başlar. Müşterilerin garanti kapsamından faydalanabilmeleri
için mutlaka fatura ibraz etmeleri gerekmektedir. Ürünlerin kullanım kılavuzlarında yer alan
hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Cihazlarda
meydana gelen arızaların, bakımları ve onarımları firmamızın yetkili teknik servisi tarafından

gerçekleştirilmelidir. Cihazın gerek müşteri gerekse yetkisiz servis ve/veya kişilerce
kurcalanması garantiyi durdurur ve geçersiz kılar. Gerekli periyodik bakımların yapılmaması
veya bakım eksikliğinden kaynaklanan arızalar kapsam dışındadır. Kaza, yangın, darbe
olarakkırılma veya bozulma, uygunsuz veya hatalı kullanım gibi nedenlerden dolayı meydana
gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, ani voltaj değişikliği
ürün etiketinden yazılı voltajdan farklı voltaj kullanmaya bağlı olarak gerçekleşen arızalar
garanti kapsamı dışındadır. Her türlü sıvı temasından kaynaklanan arızalar garanti dışındadır.
Bize zaman ayırdığınız ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler...

Nasıl sipariş verebilirsiniz?
Çağrı ve satış merkezimizi hafta içi 08:30-18:30 ve hafta sonu Cumartesi günü 08:00-12.00
saatleri arasında arayarak, faksla yazılı olarak veya e-mail göndererek sipariş verebilirsiniz.

Tel : 0312.397 81 45 veya 0212.621 43 15
Faks: 0312.397 82 54 veya 0212.621 43 07

