
Kombi ve Klima Bakımı ile Halı Yıkama ve Petek Temizliği Hizmet Kapsamı 
 
Teminatların tamamı, organizasyonunu şirketimizin yapacağı anlaşmalı kurumlardan alınacak 
hizmetler için geçerli olacaktır. Organizasyonu şirketimiz tarafından yapılmayan hizmetlere ait ödeme 
talepleri karşılanmayacaktır Hizmet alımı için şirketimizin 0850 744 0 744 ve 0850  724 0 
850  numaralı çağrı merkezinin aranarak randevu alınması yeterli olacaktır.   
 
1- HALI YIKAMA VE İNDİRİMLİ KURUTEMİZLEME HİZMETİ  
 
Halı yıkama teminatı, yılda 1 kere 6 metrekare makine halısı yıkama hizmetini kapsamakta olup, kalan 
yıkama hizmetinden de indirimli olarak faydalanılabilir. 10 metrekareye kadar olan halıların anlaşmalı 
kuruma müşterilerimiz tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. 10 metrekare üzeri halılarda evden 
eve teslimat anlaşmalı kurum tarafından yapılır. 
 
Kuru temizleme teminatı, gömlek, pantolon, kaban vb. giysi grubu için ücreti sigortalı tarafından 
ödenecek kuru temizleme hizmetine indirim sağlanması şeklindedir. 
 
Müşterilerimiz, kuru temizleme ve halı yıkama firmaları tarafından verilecek diğer tüm hizmetlerden, 
%10’dan başlayan ve % 25’e varan oranlarda indirimden faydalanabilecektir. 
 
2- KOMBİ VE KLİMA BAKIM HİZMETİ  
 
Ev ve salon tipi kombi ve klima bakım hizmeti yılda 1 defaya mahsus ücretsiz olarak verilmektedir. 
Tamirat işlemlerinde, işçilik ve yedek parçada asgari %10 olmak üzere %40'a varan indirimlerden 
faydalanılabilir. Arızanın giderilmesi veya yedek parça değişimi için müşteri onayının alınması 
gerekmektedir. Randevu süreleri 10 iş günü içinde belirlenir. 
 
KOMBİ BAKIMI: Çalışır durumdaki, garanti süresi bitmiş kombiye yapılır.  
 Cihazın sıcak su ve kalorifer yanma durumu kontrol edilir. 
 Tozlanma kontrolü yapılır gerekliyse temizlenir.  
 Cihazın yanma odası brülörü kontrol edilir.  
 Su ısınma kazanı (ana eşanjör) kontrol edilir  
 Kombi içerisindeki elektrik ve elektronik bağlantıların kontrolü yapılır.  
 Kombinin otomatik gaz kesme durumu kontrol edilir.  
 Kalorifer dönüş hattı pislik tutucu filtresi temizlenir.  
 
Ek olarak baca çıkışlı hermetik olmayan ve yoğuşmalı yeni sistem kombilerde cihaz farklılığından 
dolayı aşağıdaki işlemler yapılır. 
  
Bacalı Kombilerde  
 Baca limit sensörü kontrol edilir. (Hermatic cihazda vardır ve bu cihazlarda yapılmaktadır.)  
 Bacanın çekiş durumu kontrol edilir. (Eski tip bacalı kombilerde oluyor baca çekişi davlumbaz 

üzerinden kontrol edilir)  
 
Yoğuşmalı Kombilerde  
 Kalorifer gidiş hattındaki çamur ayrıştırıcı filtre temizlenir.  
 
KLİMA BAKIMI: Çalışır durumdaki, garanti süresi bitmiş klimaya yapılır.  
 Cihazın iç ve dış temizliği yapılır.  
 Cihazın filtre temizliği yapılır  
 Cihaz içi gaz kaçakları kontrol edilir.  
 Elektrik besleme bağlantıları kontrol edilir.  



 Fanların mekanik bağlantıları kontrol edilir.  
 Elektronik kart değerleri alınır.  
 
3- PETEK TEMİZLİĞİ HİZMETİ 
 
Yılda 1 defaya mahsus petek temizliği ücretsiz olarak yapılacaktır. 
 
 


