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අනු
අංකය

1

2
3

කාර්යය
ඉදිරි කැබින් ගකොටස් ගලවා ඉවත් කර ජපානගයහි මදක් භාවිතා කළ
ග ොද තත්වගේ සේපූර්ණ කැබින් ගකොටස් සවි කිරීම (41-6837 ගලොරි
මාදිලියට අයත්) (මෙෙ කැබින් මකොටස් මෙනැවිත් වාහනයට සවි
කිරීෙට මපර යාන්ත්රික ඉංජිමන්රු මවත මපන්වා අනුෙත කරවා මෙන
වාහනයට සවි කිරීෙ සුදුසු මේ.)
ඇලුමිනියේ ගබොඩිය ගලවා ඉවත් කර අබලන් වූ ගකොටස් සේපූර්ණ
අළුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීම.
ඇළුමිනියේ ගබොඩිය ගැලවු පසු භාවිතයට ගත ගනො ැකි ගකොටස් කපා
ඉවත් කර ඒ ගවනුවට දැනට පවතින ගේජ්එකට ගැලගපන ත ඩු
ගකොටස් අමතරව ගයොදා මනා ගලස අළුත්වැඩියා කිරීම.

4

දිරා ඇති ස නැවත භාවිතයට ගත ගනො ැකි කනු, අළුතින් සකස් කර
සවි කිරීම. ඒවා මළ ගනොබැගදන ගලස තීන්ත ආගල්ප කිරීම.

5

ගබොඩිගයහි අළුත්වැඩියාවන් සිදු කරන විට රිවට් කළ ැකි සෑම විටම
රිවට් භාවිතා කිරීම ස ඒ සද ා ඇළුමිනියේ රිවට් භාවිතා කිරීම.

6
7
8

ගබොඩියට ගයොදනු ලබන ඇණ මළ කෑමට ඔගරොත්තු ගදන ජපන් ඇණ
භාවිතා කළ යුතුය.
දැනට තිගබන එයාර් ක්ලීනර් බටය ඉවත් කර ඒ ගවනුවට අළුතින් එයාර්
ක්ලීනර් බටයක් සවි කර ගැනීම.
ගබොඩිය ස කැබින් ගකොටස ගලවා ඉවත් කර සේපූර්ණ තට්ටුව කේබි
බුරුසු මගින් පවිත්ර කර අන්ඩ ගබොඩි ඝණකමට ආගල්ප කිරීම. ගේ සද ා
පිලිගත් අන්ඩ ගබොඩි මාදිලියක් භාවිතා කිරීම.
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රිේ තර අළුතින් ගයදීම.

10

සියළුම මඩ කවර අළුතින් ගයදීම ස ඒවාගයහි නිෂ්පාදකයාගේ වර්ගය
සද න් විය යුතුයි.

11

පිටු පස දකුණු රිවස් ලයිට් කප් එක අළුතින් ගයදීම.

ෆැක්ස් අංකය ........................................

වර්ගය/ වගකීේ
කාලය

ඒකක මිල රු.
(බදු රහිත)

අනු
අංකය

කාර්යය

12

ගබොඩිගයහි පිටුපස ගදොර මනා ගලස අළුත්වැඩියා කිරීම ස තට්ටුවට
නැගීමට ප සු වන පරිදි ශක්තිමත් පඩිගපලක් ඇළුමිනියේ මල් ත ඩු
ගයොදාගගන නිර්මාණය කිරීම.

13

ඉදිරි බ් ඩස් කැබ් ගදක සවි කිරීම ග ෝ ලියවා සවිකිරීම.

14

පිටුපස තට්ටුගවහි ගදපස කැන්වස් ගකොටස අළුතින් මසා සවිකිරීම. ගේ
සද ා ග ොද වර්ගගයහි කැන්වස් ගරද්දක් භාවිතා කළ යුතුයි.

15

කැබින් ගකොටස ස තට්ටුව අළුත්වැඩියා කර සේපූර්ණ වයරින් පද්ධතිය
අළුත්වැඩියා කල යුතුය.

16

ගියර් ලිවර් බුෂ් අළුතින් ගයදීම.

17

එන්ජින් මවුන්ට් අළුතින් ගයදීම.

18

කැබින් ගකොටස නිෂ්පාදකයාගේ ගක්තයට අනුව 2k තීන්ත ආගල්ප
කිරීම. තීන්ත ආගල්ප කළ යුතු සියළුම ගකොටස් ගලපා තීන්ත වර්ග
ආගල්ප කිරීම.

ඉහත සියළුෙ මකොටස් සහ අළුත්වැඩියාවන් සදහා වසරක වෙකීම් කාලයක්
ලබාදිය යුතුය.
මුළු මුදල

අත්ස

...........................................................

................................................................................................................
නිල මුද්රාව

වර්ගය/ වගකීේ
කාලය

ඒකක මිල රු.

