Bértéxtília – Bérmosas Szolgaltatas
A Sirius Produkt Kft. az igények figyelembevételével Bértextília ( védőruházat ), illetve Bérmosás
szolgáltatásokkal bővíti tevékenységét.
A szolgáltatás kizárólag a Sirius Produkt Kft. saját gyártású ruházatára vonatkozik, mivel más gyártó
által forgalomba hozott termékre nem tudjuk vállalni az elvárt garanciát.
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A szolgáltatást a Sirius Produkt Kft. saját tulajdonú telephelyén végzi ( 6800 Hódmezővásárhely,
Dózsa György útja 64. ), ahol a varroda és a mosoda saját kompetencia alatt működik.

A ruházat begyűjtése – visszaszállítása
A szolgáltató szennyes ledobó szekrényeket, igény esetén névre szóló átadó szekrényeket biztosít. A
ruházat átadása minimális közreműködést igényel. A ruházat átadása - átvétele szállítólevélen
történik. A ruházat átadása történhet névre szóló szekrényekben, vagy raktárban – központilag. A
ruházat begyűjtése - visszaszállítása a Felek megállapodása szerinti ciklusokban történik, jellemzően
hetente egy alkalommal
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Társaságunk mindig szem előtt tartja az ügyfelek sajátos igényeit, elsősorban odafigyelve azokra a
vállalkozásokra melyek méretüknél fogva sokszor elesnek bizonyos szolgáltatások igénybevételének
lehetőségétől.
Szolgáltatásunkat úgy alakítottuk ki, hogy azt akár alacsony létszámú cégek is igénybe tudják venni.
Ebben az esteben futár cég közreműködésével tudjuk teljesíteni alacsony létszámú partnereink
igényeit, ezáltal kiiktatjuk a szállítással kapcsolatos logisztikai, mennyiségi problémákat.

Szerződéses partnerünk kedvező árakkal teszi lehetővé, hogy a felek gyorsan és költségkímélő módon
bonyolítsák az adott ügyletet, nem utolsó sorban környezetkímélő a megoldás, hiszen a szállítás nem
igényel plusz szállítóeszközt, így eleget teszünk a környezettudatos gondolkodás elvárásainak is.

A szolgáltatás feltételei, a vállalási díj kialakítása:
-

A Szolgáltató meghatározhatja a szolgáltatásba vett ruházat minimum mennyiségét, ami függ
az Ügyfél és a Szolgáltató telephelyének távolságától, a szolgáltatás gyakoriságától.

-

Szolgáltató kizárólag a saját gyártásban készült ruházatra vonatkozóan tesz vállalást.

-

A Szolgáltatás időtartama minimum 36 hónap.

-

Amennyiben az Ügyfél nem kívánja a ruházatot bértextília szolgáltatás alá helyezni, csupán a
ruházat mosását – tisztítását kéri, úgy vállalja, hogy a bértextília szolgáltatásban
meghatározott mosás – tisztítás vállalási díja más díjtáblázat szerint kerül meghatározásra.

A szolgáltatási díj mindig egy darab termékre vonatkozik, a díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
•

Átadó szekrények használata. ( Amennyiben az ügyfél igényli, Szolgáltató névre szóló
szekrényeket, illetve átadó szekrényt biztosít. )

•

Egyedi azonosító alkalmazása. ( Amennyiben az Ügyfél igényli, Szolgáltató a ruhákat egyedi
azonosítóval látja el. Pl.: mosásálló névcímke, vonalkód, chip )

•

Mosás – Tisztítás. ( Szolgáltató a vállalási díjat a ruházat szennyezettségének megfelelően, a
gyártói specifikációban meghatározott mosási eljárás ismeretében, és az alkalmanként kezelt
ruhák mennyiségének ismeretében határozza meg. )

•

Karbantartás. ( Amennyiben az Ügyfél igényli, Szolgáltató az általa szolgáltatásba vett
ruházatot szükség esetén javítja, melynek díját külön mellékletben határozza meg. )

•

Számlázás – Díjfizetés. ( A díjfizetés Felek megállapodása szerint történik. Az elszámolás
alapja a tisztított ruhák darabszáma. Amennyiben az Ügyfél egyéb szolgáltatást is igénybe
vesz pl.: Névre szóló szekrény, karbantartás stb., úgy az alapdíj az igénybe vett szolgáltatás
díjával növekszik. Általánosságban a Szolgáltató havonta küld számlát Ügyfél részére )

Az Ügyfél nem köteles a mosás – tisztításon kívül más szolgáltatást igénybe venni.
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Ajánlatkérés, konzultáció:
Varroda - Mosoda
H-6800 Hódmezővásárhely, Dózsa György útja 64.
Tel.: +36 62/212-055
Mobil: +36 20/317-5159
E-mail: siriusprodukt.david@gmail.com

