
 
 

SU SEBİLİ TEMİZLİK VE DEZENFEKTE TEKLİFİ EK-1 

Kullanılan Araç ve Gereç ve Dezenfektanlar  

1.1 Su Buhar cihazı 
1.2  Ozon jenaratörü 

 

Su Sebili Temizlik ve Dezenfekte Hizmet Yöntemimiz 

2.1 Cihazın enerji bağlantısı kesilerek sebil su haznesinde bulunan mevcut su boşaltılır. 
2.2 Sebil üzerinde bulunan musluk ve aparatlar sökülür. 
2.3 Su buharı ile aparatlar, cihazın dışı ve su haznesi  temizlenir. Temizlik aşamasında suyunuzda koku ve 

tat değişikliği olmaması için hiçbir kimyasal  temizlik ürünü kullanılmaz.  
2.4 Ozon jeneratörü ile 5 litre ozonlanmış su oluşturularak cihazınızın aparatları,haznesi ve dışı ozona tabi 

tutulan su ile dezenfekte edilir. 
2.5 Sökülen aparatların cihaza montajı yapılır. 
2.6 Her cihaz için dezenfekte dönemini belirten bir etiket oluşturularak cihazın uygun yerine yapıştırılır.  
2.7 Yapılan dezenfekte hizmeti için ayrıca bilgi formu düzenlenerek servis personeli tarafından imzalanarak 

müşteriye teslim edilir. 

Su Sebillerinin Temizlik ve Dezenfekte Edilmesinin Önemi  

3-1 Ev ve işyerlerinde bulunan sebillerin iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğince ayda bir defa temizlenip 
dezenfekte edilmesi gerekir. 

3-2 Sebiller bulundukları ortam,bir çok kullanıcı tarafından kullanılması, içindeki suyun uzun süre kullanım 
dışı kalması gibi nedenlerle çok kısa zamanda kirlenirler. 

3-3  Bu kirlilik bakteri oluşumunu hızlandırır ve suyunuzda renk,koku ve tat değişikliğine sebep olur. 
3-4 Sebilinizi düzenli olarak dezenfekte ettirmeniz sizi ve diğer kullanıcıları bakteri kaynaklı bulaşıcı 

hastalıklardan korur.  

Ödeme Şartları 

4.1 Ödeme Yönetiminizin ödeme imkanları dahilinde karşılıklı olarak netleştirilip teklifimize eklenecektir. 
4.2 Ödeme Fatura tarihi itibari ile ………………………….. gündür. 
4.3 Ödeme Fatura tarihinde yukarıda belirtilen vadede ……………………… Nakit veya Banka havalesi  
 olarak yapılacaktır. 
4.4 Vadesi gelmiş ödemelerin yapılması, Müşteri,kurum veya işletmelerin finansal süreçleri öne sürülerek 

ertelenemez. Müşteri teklifimizi onaylaması halinde,teklifimizde yazılı olan sürede verilen hizmetin 
veya ürünün bedelini ödemeyi kabul eder. 

4.5  Deztaş Dezenfekte Temizlik Arıtma Konut ve İşyeri Hizmetleri LTD ŞTİ tarafından yapılan işin ve 
kullanılan malzemelerin bedeli olarak Deztaş tarafından düzenlenmiş faturaların vadesinde ödeceğini  
taahhüt  eder-im/iz.   
Yetkili Adı Soyadı      Firma Kaşesi  Yetkili İmza 

İlave Hizmet ve Ürün Talebi 

6.1 Teklifimizde yazılı standart Su Sebili Temizlik ve Dezenfekte işi dışında bizden istediğiniz herhangi bir 
talebiniz var ise Müşteri yetkilisi el yazısı ile talebini yazıp imzalarsa talebiniz şirketimiz yetkilileri 
tarafından en fazla 2—iki-- iş günü içinde değerlendirilecektir. 

6.2 Talebiniz olan ürün ve hizmetle ilgili maliyet size bildirilecek, onayınız halinde teklifimizin bu bölümüne 
(EKSTRA TALEPLER İÇİN TEKLİF) olarak eklenecektir. 

 


