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“KNAUF” HİZMETLERİ
Knauf Hizmetlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada, sizlere sunduğumuz hizmetleri açıklamak istiyoruz. Detaylı bilgi
için, lütfen “hüküm ve koşullar” dokümanını inceleyiniz. Ek sorularınız için bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.
Hizmet standartları ve vizyonumuz için https://www.knauf.com/en/about-knauf adresini ziyaret edebilirsiniz.
1. Temel hizmetler
Hizmet

Tanım

Müşteri hizmetleri

Müşteri destek hattı
Ürün bilgi aktarımı
Teorik eğitim ve seminerler (temel seviye)
Teknik destek ve danışmanlık
Teknik dokümantasyon (şartname, doküman, fiyat listeleri, vb.)
Teknik araçlar (CAD yazılımları, dijital araçlar, hesaplamalar vb.)
Mühendislik hizmetleri (akustik, statik, termal vb. hesaplamalar)

Pazarlama

Tabela, kurumsal kimlik materyalleri
Promosyon malzemeleri
Şirket dergi ve yayınlarının
Ürün numune pazarlama

Lojistik – Araştırma ve
geliştirme – Kalite
kontrol

Üretim planlaması ve Ar-ge desteği (standart ürünler)
Zamanında teslimat
Standart paketleme
Operasyon yönetimi ve müşteri hizmetleri (e-knauf vb.)
Kalite teminatı ve yönetimi
Yüksek seviye güvenlik önlemleri
Özdenetim ve ürün kalite kontrol teminatı

Bayi Hizmetleri

Bayi sözleşmesinde belirtilen kapsamında oryantasyon eğitimleri
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2. Ücretli hizmetler
*Fiyatlara KDV dâhil değildir. Detaylar ve güncel fiyat kontrolü için “Knauf Teknik” ile iletişime geçiniz.

Hizmet türü

Hizmet ismi

Ürün kategorisi

Tanım

Fiyatı

Denetleme

İsteğe bağlı şantiye
denetimi

Kuru yapı sistemleri

Kuru yapı sistemleri imalatlarının yerinde denetim hizmeti

1.200 € /adet

Sıvalar

Sıva uygulama imalatlarının yerinde denetim hizmeti

İsteğe bağlı şantiye
denetimi (acil talep
- 2 gün içinde)

Kuru yapı sistemleri

Kuru yapı sistemleri imalatlarının yerinde denetim hizmeti

Sıvalar

Sıva uygulama imalatlarının yerinde denetim hizmeti

650 € /adet

Saha da numune
yapılması (proje
sonuçlanmadıysa)

Sıvalar

Sıva ürünleri ile proje yönetimi gözetiminde numune
uygulama yapılması (Mock-up) – malzeme bedeli dahil değil

400 € /adet

Kuru yapı sistemleri

550 € /adet

Uygulamalı
eğitimler
(tek kişi içindir,
eklenen her kişi için
+ 50€ eklenmeli)

Kuru yapı sistemleri
ve Sıvalar

Kuru yapı sistem ürünleri ile proje yönetimi gözetiminde
numune uygulama yapılması (Mock-up) – malzeme bedeli
dahil değil
Eğitim merkezinde dönemsel olarak düzenlenen Knauf
Akademi sertifikaları, MYK sertifikaları verilen eğitimler
Şantiyede / sahada yapılan özel eğitimler

400 € /adet

Yapı fiziği (akustik, yangın, sismik vb.) eğitimleri – kişi sayısı
sınırsız

300 € /adet

Numune
hizmetleri

Eğitim
programları

Teorik eğitimler

Teknik
destek

Pazarlama

Performans testleri

400 € /adet

2.000 € /adet

100 € /adet

Kuru yapı sistemleri
ve ürünleri

Proje özeli için yapılacak Akustik, yangın ve statik testleri

6.500 €/adet

Şantiyede alanında
destekler

Kuru yapı sistemleri
ve ürün portföyleri

Şantiyeye gidilerek yapılan teknik ve teorik bilgilendirme
toplantıları (gelişmiş seviye bilgilendirme)

300 € /adet

Dokümantasyon

Kuru yapı sistemleri
ve ürün portföyleri

Gerekli teknik dokümantasyon ve ayrıntıları içeren sunum
dosyası hazırlanması (Mavi dosya)

300 € /adet

Ofis ziyaretleri

Kuru yapı sistemleri
ve ürün portföyleri

Müşteri ofislerine gidilerek yapılan teknik ve teorik
bilgilendirme toplantıları (gelişmiş seviye bilgilendirme)

300 € /adet

Showroom

Bayi Standı
/Belirlenmiş kuru
yapı sistem ve
ürünleri

Bayi showroomları için sistem ve ürün numuneleri ile özel
hazırlanmış stantların hazırlanması

(değişiklik
gösterebilir)
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HİZMETLERİMİZİ NASIL SAĞLIYORUZ
Knauf Hizmetleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada, sizlere sunduğumuz hizmetleri açıklamak istiyoruz. Detaylı bilgi
için, lütfen “hüküm ve koşullar” dokümanını inceleyiniz. Ek sorularınız için bizimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.
Beraber nasıl çalışıyoruz
Size başarılı bir şekilde hizmet verebilmemiz için sizden;
- Veri paylaşımlarımızı korumak adına, tarafımızca hazırlanmış olan gizlilik sözleşmesinin karşılıklı olarak imzalanmasını,
- Planlanan saat ve tarihte müsait olmanızı,
- Hazır olmanızı ve katılım sağlamanızı istiyoruz.
Bu şartlar sağlanamazsa, sizlere sağlayacağımız hizmetlerde engeller ve gecikmeler yaşanabilir, beklenen sonuçlar elde
edilemeyebilir. Bu sebeplerden kaynaklanacak ek ödemelerin tüm sorumluluğu size aittir.
Aşağıdaki tablo, sağladığımız her hizmet ve bu hizmetleri verimli bir şekilde size sağlayabilmemiz için sahip olduğunuz
sorumlulukları listelemektedir.
Size sağladığımız hizmetler…

Sizden beklediklerimiz…

Şantiye / çevrimiçi iletişimler

Sizi en iyi şekilde temsil edebilecek çalışanlarınızın önceden belirlenen zamanda hazır ve uygun olması
gerekmektedir. Lütfen hizmet alacak çalışanlarınızı bize önceden bildirin ve eğer daha fazla kişi
gerekliyse bizimle iletişime geçin. Şantiyede olacak çalışmalarda lütfen konferans odası, projektör ve
konferans köprüsü gibi gerekli tesis ve ekipmanlarınızın hazır olmasına dikkat edin.
Talep edilen tüm bilgileri doğru, tam ve güncel halleriyle sağlayınız. Belirtilmediği takdirde lütfen bu
taleplere üç (3) iş günü içerisinde dönüş sağlayınız. Eğer bu yükümlülüğü yerine getiremeyecekseniz,
hizmetlerin aksamaması ve önceden anlaşılan süre içinde gerçekleşebilmesi için ilave zaman tanımanın
getireceği gecikmeden kaynaklı sorunların üzerinde durabilmemiz için, lütfen bizi en kısa süre içinde
bilgilendirin.
Lütfen hizmetleri size sağlıklı bir şekilde sağlayabilmemiz için tesislerinizi hazır halde tutun. Size
sağlamanızı istediğimiz bazı özel direktifler olabilir. Eğer sağlayacağımız hizmetler bazı koordinasyon,
bilgi ve sizden yada üçüncü parti tedarikçilerden sağlanacak çeşitli ekipman, malzeme veya araçlar
gerektiriyorsa, lütfen hizmetin verileceği zamandan önce bu ayarlamaları tamamlayınız.
Tesislerinizin ve ekipmanlarınızın hizmetlerimizin gereğince düzgün ve hazır hale getirilmesinden
(çevresel faktörler, güç kaynakları, havalandırma, ısıtma ve klima düzeni, bağlantılar, yeterli alan, alan
güvenliği, iş güvenliği, yangın önlemleri, gerekli erişim dahil hizmetlerimizi sağlamamıza engel
olabilecek tüm ekipman ve operasyonel etkenlerden) siz sorumlusunuz.
Yukarıda listelenen tesis gereklilik ve erişim imkanlarına ek olarak, lütfen sahadaki ekipmanlara erişimi
ve talep edilen bağlantıları hizmetin verileceği zamandan önce hazır ediniz. Hizmetin parçası olduğu
önceden belirtilmediği takdirde, gerekli tüm ekipmanları, hizmeti size sağlayabilmemiz için hazır
durumda bulundurmakta siz sorumlusunuz.
Hizmetlerimizi sağlayabilmemiz için sizden veya üçüncü parti tedarikçilerden sağlanması gerekebilecek
bilgi, lisans, erişim veya onay gibi detayların, hizmetin verileceği zamandan önce hazır olduğundan
emin olunuz. Hizmetimizin bir parçası olarak üçüncü parti tedarikçiler ile çalışmamızın gerekmesi
durumunda size vekâleten hareket edebilmemizi sağlayacak yetki talebinde bulunabiliriz.
Diğer ekipmanlarınızla olan bağlantılar dahil tüm ekipmanlarınızın muhafazası ve bakımı
(hizmetlerimizin içinde olduğu belirtilmedikçe) sizin sorumluluğunuzdadır.
Hizmetlerimiz süresinde size sağlanabilecek teçhizat ve çeşitli materyaller, hizmet süresi boyunca
tarafınızca korunmalı ve hizmet süresinin sonunda veya talep edildiği zaman iade edilmelidirler. Bu

Raporlar, söyleşiler, anketler ve
dokümanlar vb.

Tesisler

Ekipman
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öğeler bize geri verilene kadar yaşanabilecek herhangi zarar ve kayıp sizin sorumluluğunuzdadır.
Saha çalışmaları talimatları

Lütfen bu kuralları ve poliçelerinizi bize hizmetin verileceği zamandan önce yazılı olarak iletiniz.

Kolektif/Müşterek Takımınızın
Belirlenmesi

Lütfen hizmetlerimiz süresi boyunca (tüm gerekli iletişim bilgilerinin sağlanması da dahil olmak üzere)
olabilecek tüm sorunlar konusunda iletişim kurabileceğimiz, size vekâleten hareket edecek kişinin (ve
talep edilirse yedek kişi) belirlenen hizmet zamanından önce belirleyin. Lütfen bunlar haricinde
hizmetlerimiz süresince hazır bir şekilde katılım sağlayacak çalışanlarınızı önceden belirleyin. Talep
edilmesi halinde bizimle iletişime geçmek ile görevlendirilmiş tüm çalışan listenizi bize iletin. Bu
listenin gerektiği şekilde oluşturulmasında ve güncel tutulmasında tüm sorumluluk size aittir. Size
hizmeti sağlayacak Knauf kadrosunda değişim talep etmeniz durumunda, hizmetlerin sürekliliği
bozulabilir ve ek ücret veya gecikmelere sebep olabilir.
Bilgi güvenliğiniz ve gizliliğinizden siz sorumlusunuz. Hizmet süresince kullanılabilecek gerekli teknik,
yöntemsel ve idari bilgi güvenliği ve gizliliğinin sağlanması için makul koruma sistemleri oluşturmak ve
bu bilgileri korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Şirketimiz veya çalışanlarımız ile alakalı kişisel veriler
toplamanız halinde, bu verileri uygulanabilir yasalar ve bizim talimatlarımız gereğince işlemek
hükümlülüğünüzdesiniz.

Güvenlik

Hüküm ve koşullar
Bu döküman, uygulanabilir tüm hizmet tanımları ile beraber bir bütün oluşturarak bütünsel bir anlaşma sağlamaktadır.
A. Dahil Edilen Belgeler
- Ana sözleşme (hizmet türüne bağlı olarak ve gerekirse)
- Hizmetin sonu ve ilgili çıktılar
B. Ek Hükümler
B1. Teklif ve satın alma
Bu sözleşmede belirtildiği ve seçildiği şekilde Knauf’a ödenen (ya da ödenecek) uygulanabilir fiyatlandırma üzerinden belirtilen
dönem içinde size hizmeti sağlayacağız. Knauf ve müşteri beraber çalışarak ön hazırlık, planlama, çalışan ve ekipman uygunluğu
konularını da göz önünde tutarak hizmetlerin zamanında verilmesini sağlayacaktır.
B2. Sonlandırma ve Onay (Sadece Sabit Hizmetler için)
Bizler tarafından “Sabit” olarak tanımlanan hizmetler satın alım emrinin alındığından on (10) iş günü içerisinde tamamlanmak üzere
tasarlanmıştır. Hizmetler tamamlandığında sizi yazılı olarak haberdar edeceğiz. Sizi haberdar ettiğimiz tarihten itibaren beş (5) iş
günü içinde bize hizmetlerin sonlandırıldığına dair onay bildirisini yazılı olarak talep ediyoruz. Hizmetlerin tamamlandığını
düşünmüyorsanız, bu süre içinde bize yazılı olarak bu konudaki sebeplerinizi iletiniz. Bu süreç içinde yazılı bir bildiri almadığımız
takdirde (hizmetlerin tamalandığı ya da tamamlanmadığına dair) hizmetler otomatik olarak tamamlanmış kabul edilecek ve kalan bir
ödemenin kaldıysa faturalandırması yapılacaktır.
B3. Tavsiyeler
Danışmanlık, rehberlik veya tavsiye üzerine kurulu hizmetler aldığınızda, sizlere sağlayacağımız hizmetler bizlere sunduğunuz
bilgilere bağlıdır. Sizlere sağladığımız geri bildirimi kullanacağınıza, bulunduğunu iş alanındaki yasal uygunluğuna ve şirketiniz için
istediğiniz sonuçlara ulaşıp ulaşmayacağına karar vermekte siz sorumlusunuz. Knauf, verilen rehberlik ve danışmanlıklar dikkate
alınmadan yaşanan hiçbir başarısızlıktan sorumlu değildir. Yapılan anlaşma uyarınca size hizmetleri sağlamamız dışında, iş alanınıza
dair saptamalardan, mevuzata uygunluktan, güvenlik, gizlilik ve diğer gerekliliklerden sorumlusunuz.
B4. Portallar ve Diğer Knauf merkezli Araçlar
Vereceğimi hizmetlerimizle alakalı olarak anket, rapor ve tablolar gibi bilgiler için size Knauf’un sahip olduğu portallar dahil olmak
üzere çeşitli araçlara erişim sağlayabiliriz. Bu portal ve hizmetlerin çalışanlarınız, partnerleriniz siz veya sizi temsil eden kişiler
tarafından kullanılmasından siz sorumlusunuz. Bu sorumluluk kullanıcı erişimlerini sağlamayı ve idare etmeyi içerebilir. Bu konular
KVKK (https://www.knauf.com.tr/tr/bize-ulasin/gizlilik-politikas%C4%B1/index-2.html) kurallarına tabidir. Hizmet Tanımlarında (bu
dosya dahil), anlaşmazlık oluşması durumunda, bu anlaşmazlık önem sırasına göre; Hizmet Tanımları, bu dokümanda ve en son
KVKK dokümanlarında belirtilenlere göre çözülür.
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