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Firmamızdan talep etmiş olduğunuz güç/güçlerdeki ihtiyacınız bulunan jeneratör setlerine ilişkin Ürün 
özellikleri, Teklif kapsamı, Teklif esasları, Fiyat ve ödeme şekli aşağıda sunulduğu gibidir.  

 
Teklifimizin uygun karşılanacağını ümit eder, teknik ve ticari konularda görüşmeye hazır olduğumuzu 

bildirir, işlerinizde esenlikler dileriz. 
 
Saygılarımızla, 
 

             
 
 
 
 
 
 

         
  

 
  

      
 
 

 
 

 

 
 
 

 
           MAKELSAN / EMSA MARKA  

   
   

             TEKLİF / BİLGİ FORMU 
 

                                                                                                                   1989’dan Günümüze.. 

         Tarih / Ref. No           : 26.12.2018  /  18YK08045740 
  Firma  Adı                    : Nakkas Tasarım 

Firma Adresi              : Esenyurt  / İSTANBUL 
 Telefon                         : 0 5 

     E-mail                           : omer@nakkastasarim.net 
İlgili Kişi                      : Ömer  Bey, 

    Teklif Konusu           : Jeneratör Özellikleri ve Fiyat Teklifi 
 
 
 
Sayın, Ömer Bey, 
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 Teklif Kapsamı, 

Firmamızdan talep etmiş olduğunuz  250-850 kva prime güç/güçlerdeki  Jeneratör Alım İşi.  

Sistem, 1 adet 400 V AC elektrojen grubunun, şebeke enerjisinin kullanılamaz olduğu durumlarda otomatik veya 
manuel olarak çalıştırılıp, yük barası oluşturması, yükleri beslemesi, şebeke enerjisinin geri gelmesi halinde ise 
yükleri kesintili olarak şebekeye geri aktararak grupları devre dışı bırakması işlemlerini yerine getirecek olan tam 
otomatik kumanda donanım işlemlerini kapsamaktadır. 

 Teklife Dahil Olan Unsurlar 
 İstanbul Kamyon Üzeri Teslim edilecektir 
 Belirtilen güçlerde Dizel Elektrojen Grubu 
 Kabin 

 8 Saatlik Yakıt Tankı ( Şase Altı )  

 Kumanda Panosu  

 Jeneratörlerin çalışması için gerekli yardımcı ekipmanlar  
(Radyatör, Akü Grubu, Egzoz, Susturucu vs. )  

 Dizel motor, jeneratör üretim tesisinde alternatöre akuple edildikten sonra jeneratör seti olarak test edilecektir. 

 Jeneratör startından sonra verilecek kısa eğitim hizmeti 

 Ücretsiz İlk Çalıştırma (Start) ve Devreye Alma İşlemi 
 10 Yıl Yedek Parça Garantisi 

 7/24 USTAKAR Profesyonel Servis ve Takip Hizmet Garantisi 

 Kalıcı ve uzun arızalarda, USTAKAR Servis Anlaşması Kapsamında Yedek Jeneratör Hizmeti 
(Satış sonrası öncelikli ve kaliteli hizmet alabilmek için USTAKAR ile indirimli anlaşma yapılması önerilir.) 

 

 Teklife Dahil Olmayan Unsurlar 

 Olabilecek inşaat işleri ( Beton Kaide vs.)  

 Montaj işçiliği, montaj malzemeleri, kablo ve tesisi 
 Cihazın Kuruma Kabul İşlemleri 

 Bayındırlık, İ.S.G. ve Elektrik Yönetmeliği kapsamında istenilen şartlar  
 Yakıt İhmali. Ek eksoz uzatma, davlumbaz sistemi ve yerine indirme  

 

        
 

GÜNEYDOGU  ANADOLU  BÖLGESİ  YETKİLİ  BAYİ  VE  SERVİS 
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 285 Kva Makelsan Marka Teklif 1   

MİKTAR ÜRÜN BİRİM FİYAT FİYAT 
1 Ses İzolasyon Kabini  Dahil Dahil 
1 Otomatik Transfer Panosu Dahil Dahil 

1 

285 Kva Stand-By, 420 Kva Prime Güçte Dizel Jeneratör Seti 

14.900.00 14.900.00 
DongFeng  Motorlu, Makelsan Alternatörlü 
D 300 Kontrol Panelli -  
 
2 Yıl Garantilidir.                                                           Teslim Süresi 3 Hafta. 

(KDV Hariç) Toplam Tutar (USD) 14,900.00  
 
 

 825 Kva Makelsan Marka Teklif 2   

MİKTAR ÜRÜN BİRİM FİYAT FİYAT 
1 Ses İzolasyon Kabini  Dahil Dahil 
1 Otomatik Transfer Panosu Dahil Dahil 

1 

825 Kva Stand-By, 420 Kva Prime Güçte Dizel Jeneratör Seti 

36.900.00 36.900.00 
DongFeng  Motorlu, Makelsan Alternatörlü 
D 300 Kontrol Panelli -  
 
2 Yıl Garantilidir.                                                      Teslim Süresi 3-4 Hafta. 

(KDV Hariç) Toplam Tutar (USD) 36,900.00  
 

 

 

 Fiyat & Ödeme Şekli, 
 

 Teklif bedeline %18 KDV dâhil değildir, ayrıca eklenecektir. 
 Peşin ödemede %25 u teklifin onayına müteakip, geriye kalan kısım ise Jeneratör teslimatında tahsil 

edilecektir.  
 Diğer şartlar ise ayrıca görüşülecektir. 
 Fiyatlarımız TL veya Döviz Cinsindendir. Genon ürünlerde Ödeme tarihindeki, Emsa ürünlerinde Ödeme 

Tarihindeki T.C.M.B. efektif satış kurundan TL’ye çevrilecektir. 
 Banka adres bilgisi 

ŞUBE KODU-
HESAP NO 

BANKA ŞUBE TÜRÜ IBAN 

0303-0124746 AKBANK GARAJLAR TL TR82 0004 6003 0388 8000 1247 46 
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 Opsiyon, 

 
 Fiyat Teklifimiz 8 gün süre ile geçerlidir. Bu süre içinde teklif şartlarının onaylanıp, geri gönderilmesi halinde 

tarafınıza sözleşme düzenlenerek gönderilecektir. Aksi durumda değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 
 Garanti, 

 Teklifimizin kapsamında satışı yapılacak olan jeneratör setleri fatura tarihinden itibaren 24 ay veya 1000 
saat çalışma süresince ( Hangisi önce dolarsa ) garanti kapsamında olacaktır. Garanti kapsamı sadece tasarım 
ve üretim hatalarında geçerli olup, yanlış bakım, gerekli bakım/kontrollerin yapılmaması ve işletme sonucu 
doğacak hasarlar ile şebekeden kaynaklanan arızalar veya spesifikasyon dışı gerilimlere maruz kalarak 
oluşan arızalar garanti kapsamı dışında değerlendirilmektedir.  
 

 İlk Çalıştırma ve Montaj (Start), 

 Kablo temin, tesis, bağlantı, inşaat işleri, GTP-ATS-Transfer Panosu montajı, egzoz tesisatı ve davlumbaz 
montajı vb. ilk çalıştırma öncesi hazırlıklar müşteriye aittir. 

 Yurtiçi kullanımlarda geçerlidir.  İlk çalıştırma (Start) hizmeti Ustakar Teknik Servisi  tarafından ücretsiz 
yapılacaktır. İlk çalıştırma hizmetinin müşteri kaynaklı yapılamaması durumunda bundan sonraki hizmetler 
ayrıca ücretlendirilecektir.  

 Müşteri, Karakaş Jeneratör ile anahtar teslimi anlaşma yapmadığı takdirde jeneratör setinin 2 (iki) ay 
içerisinde çalıştırılmasına (start up) hazır duruma getirmekle yükümlüdür. 

 Karakaş, satış sözleşmesi anahtar teslimi anlaşma yapılırsa jeneratörün teslimatından, ilk çalıştırılmasına 
kadar ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeyi taahhüt eder.  
 

 Gizlilik, 

 Teklif verdiğimiz müşterimiz teklifimiz dahilindeki her türlü teknik ve ticari bilgi ve çizimi 3. Şahıs ve 
kuruluşlara göstermeyeceğini taahhüt eder.  

 Diğer, 

 Teklif tarihinde yürürlükte bulunan her türlü vergi, fon ve harçlarda meydana gelebilecek artış/artışlar 
alıcıya aittir. Artışlardan dolayı meydana gelebilecek farklılıklar nakden ve defaten ödenecektir 

 İş bu teklif konusundan doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde T.C. Gaziantep Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri yetkilidir. 

Karakaş Jeneratör’ü ve Ustakar Servis’i tercih ettiğiniz takdirde tüm ekibimiz olarak hizmete hazır 
olduğumuzu iletir, işlerinizde başarılar dileriz.  

Saygılarımızla. 

Karakaş Jeneratör Elk. Elekt. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.                                      MÜŞTERİ ONAY 

Kurtuluş Mah. Sumaklı Sk. No:5 Şahinbey/GAZİANTEP/TÜRKİYE 

Tlf 0342 220 89 33 Fbx 232 54 15   

7/24 Gsm 0532 394 66 98 & 0534 615 03 02 

info@karakasjenerator.com.tr – servis@karakasjenerator.com.tr 
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www.karakasjenerator.com.tr 

 

 

 

Neden Periyodik Bakım Anlaşması Yapılmalı ! 

Jeneratör setinin, daha uzun süre sorunsuz ve yüksek performans ile kullanabilmesi, ortaya çıkan arızaların 
kısa bir süre içinde giderilmesi ve oluşabilecek arızaların oluşmadan engellenebilmesi için jeneratör setinin düzenli 
olarak periyodik bakımları yapılmalıdır. 

Firmamız ile yapacağınız periyodik kontrol ve bakım anlaşması ile, 

     Jeneratör setinize 7 / 24 düzenli bir bakım hizmeti almış olacaksınız (Ustakar Profesyonel Servis) 
     Meydana gelen arıza hizmetlerinde ayrıca bir işçilik ücreti ödemezsiniz (Sınırsız Hizmet) 
      Jeneratör setinin genel bakım(Filtreli Bakım) hizmetlerinde  ve yedek parça ihtiyaçlarında  %25 ek                 

indirim uygulanmaktadır (Müşteri Odaklı Çalışma) 
     Jeneratör setinde oluşabilecek kalıcı veya tamiratı zaman alabilecek arızalarda, işletmenin olası  maddi 

ve manevi zararlarının önüne geçebilmek amacıyla Yedek Jeneratör Hizmeti sağlanmaktadır. 
(Acil Durum Planı, Römorklu veya Mobil Jeneratör) 
 

Periyodik Bakımın Amacı 

 Jeneratör setlerinin yedek enerji kaynağı olması nedeniyle gereksinim duyulduğu andan itibaren ihtiyacın 
sona ermesine kadar geçen süre içinde sorunsuz bir şekilde amacına uygun olarak yararlanılabilmesi için belirlenen 
periyotlar da gereken ön bakım ve kontrollerin yapılarak jeneratör setinin her daim çalışmaya hazır olmasının 
sağlanmasıdır. 

 

Periyodik Bakımın Faydaları  

 Jeneratörün elektrik kesildiğinde sorunsuz olarak devreye girmesi sağlanarak elektrik ihtiyacı 
karşılanmaktadır 

 Bakımları düzenli olarak yapılmayan jeneratörlerin çalışmama olasılığı daha yüksektir 
 Periyodik bakım esnasında tespit edilen aksaklıklar giderilerek daha büyük arızaların önüne geçilmiş olunur 
 Düzenli olarak motor genel bakımları yapıldığı için jeneratör ömrü maksimum seviyeye çıkar 
 Periyodik bakım anlaşması olan müşteriler servis önceliğine sahip olurlar. Arıza durumunda acil müdahale 

edilir ( 7/ 24 ) 
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Detaylı Bilgi İçin Lütfen Arayınız.. 


