
 500/906/3  9ریال هزینه باازدید اول  با احتساب% 

 مالیات بر ارزش افزوده

 000/279/2  9ریال هزینه بازدید دوم با احتساب% 

 مالیات بر ارزش افزوده

 150/302/1  ریال هزینه بازدید سوم به بعد با ا

 مالیات بر ارزش افزوده %9احتساب 

 500/325  با  5ریال هزینه توقف اضاف بیش از

 مالیات بر ارزش افزوده %9احتساب 

 

  

  

  خواهشمند است مدارك زیر را براي انجام بازرسی فنی آسانسور ملک خود ارائه نمائید:

  : مالک

   شناسنامه و کپی کارت ملی - 1

  یا درخواست شخصی   نامه شهردارياصل  -2

  ساختمان هاي کپی پروانه - 3
 با کروکی آسانسوردرخواست بازرسی تکمیل فرم  -4
 ) هم زمان با تایید آسانسور(  بیمه نامه یک ساله آسانسور اصل - 5

ذینفع بیمه به صورت بی نام ،مالکین ساختمان و مدیرساختمان ،،آدرس و پالك ثبتی ساختمان یتتوقف،ظرف(

 )هستند

  واریزي مبالغ اصل فیش هاي ارائه - 6

  شرکت نصاب آسانسور:

  معتبرکپی پروانه طراحی و مونتاژ  - 1

  پر شده با مهر و امضا در تمام صفحات) (مشخصات فنی آسانسورتکمیل فرم  -2

  ( پر شده با مهر و امضا در تمام صفحات) فرم تائیدیه اجزاء به صورت خود اظهاريتکمیل  - 3

 ( هم زمان با تایید آسانسور) نقشه و محاسبات -4

 )هم زمان با مدارك پرونده اولیه  گیر، قفل درب، گاورنر(پاراشوت، ضربه آسانسور معتبر گواهینامه قطعات ایمنی کپی ارائه -5

 )هم زمان با تایید آسانسور( قرارداد تعمیر و نگهداري یک ساله ارائه  - 6

   درخواست بازرسی کتبی براي هر مرحله در سربرگ با مهر و امضا تاریخ درخواست تلفن هماهنگی و اسم و آدرس پروژه -7

  

  است: قابل توجه

  صورت خواهد گرفت. روز بعد 5تا حداکثر  مدارك خواسته شده به این شرکت تحویل داده شود بازرسیزمانی که تمامی 

  بعد صادر خواهدشد.روز  5پس از تایید آسانسور و تکمیل کلیه مدارك گواهینامه مورد نظر تا

 ملت انک ب  6104337683355448 ویا به شماره کارت   5566154933 مبالغ تعیین شده را به شماره حساب 

  .واریز نمائید افشین حکیمی رادبه نام 

  

  


