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Komfort telepítési csomag - split klíma
Kedves Ügyfelünk!
Szeretnénk kifejezni, hogy vállalkozásunk célja a kölcsönös megelégedettség.
Ennek megfelelően meggyőződésünk, hogy az előzetes tájékoztatáson alapuló jó kommunikáció segíti a teljes
elégedettséget a szolgáltatási folyamat lezajlása folyamán. Így szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy szolgáltatásunk mit
foglal magában.
A csomag tartalmazza:
●
●
●
●
●
●
●

a kültéri és a beltéri egység közötti távolság maximum 3 méter, az összes szerelék ezen a távolságon belül,
kültéri és beltéri egység maximum 3 méteres magasságig történő szerelése,
1 db faláttörés: beton esetén maximum 15 cm, tégla esetén legfeljebb 40 cm-ig,
elektromos tápcsatlakozás nem haladja meg a 3 folyómétert, bekötés villásdugóval,
kondenzvíz elvezetés maximum 5 folyóméteren belül történik, falon/szigetelésen kívül,
a szükséges helyeken a csövezés dekorcsatronában történik,
a Hatósági tanúsítvány kiállítását,

A csomag a szokásoson felül tartalmazza:
●
●
●
●
●
●

A valódi felhasználási igényhez igazított készülék típus és teljesítmény kiválasztása,
AJÁNDÉK extra zaj és rezgéscsökkentő gumibak a kültéri egységnél,
téglafalnál az ütvefúró használata helyett magfúró, így jelentősen csökken az áttöréskor keletkező sérülés a
falazaton,
kiemelt figyelem a munkavégzés alatti tisztaság fenntartására,
igény esetén a kapcsolódó H-Tarifa igénylő dokumentum kitöltését,
1 év jótállás az elvégzett munkára, nálunk vásárolt készülék esetében helyszíni garancia a készülékre - a gyártó
által biztosított időszakra, általunk elvégzett és megfelelő gyakoriságú karbantartás esetén.

A csomag nem tartalmazza az olyan plusz költségeket, mint például:
●
●
●
●
●
●

a nehezen megközelíthető helyre történő szerelés, a kültéri egység tetőn történő elhelyezése,
a berendezés csomagolóanyagának és a telepítés során keletkező hulladék elszállítása,
a kültéri vagy akár a beltéri egység elhelyezéséhez extra létra vagy állvány bérlése, szállítása, ipari alpinista
költsége,
a csövezés vésése falhoronyban, 3 méteren felüli csőhossz többletköltsége, a gyártó által meghatározott
távolságon felüli csövezés esetén a hűtőközeg utántöltésének díja,
fűtő üzemmódú cseppvíz elvezetés fűtése,
parkolási díj; földszintnél feljebb levő telepítési helyszín miatti többlet költség, munkanapon kívüli munkavégzés.
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Árajánlat
●
●

Az átküldött árajánlat 30 napig érvényes a kibocsájtás napjától számítva, és feltétele, hogy időközben a
készülékek ára nem emelkedett a márkaképviseleten,
az abban szereplő listából, akkor tudjuk a megrendelést felvenni, ha azok rendelkezésre állnak a
márkaképviseletnél az igény bejelentésekor.

A kivitelezés során a szokásos kivitelezési szakmai normákkal protokollal számolunk, vagyis igényesen és ésszerűen. Ha
ezen felüli igény merül fel, mely munkaidőben és anyagszükségletben már jelentkezik, úgy az külön megállapodást
igényel, és így nincs benne a díja az ajánlatban.
Taksony, 2020.01.06. Köszönjük a figyelmét!
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