Plaatsing voorwaarden
Wat kunt u verwachten van dé Installatie Specialisten

Leveren en monteren van











Airconditioning volgens opgave
Airco buitendeel geplaatst op kunststof opstel balken op grond of platdak
Sparing (exclusief sparingen in beton of verdiepingsvloeren)
Leidingset maximaal 5 meter
Leidinggoot wit of ivoor inbegrepen maximaal 5 meter
Condens afvoer op natuurlijke wijze
Stek koppelingen
Werkschakelaar
De montage tbv actie model 1 monteur 1/2 dag
De montage tbv alle andere modellen 1 monteur 1 dag

In bedrijf stellen





Koeltechnisch montage volgens voorschriften STEK
Testen van de installatie
Vastleggen van een meetgegevens in een oplever rapport
Bediening instructies infrarood afstandbediening

Garantie en onderhoud




Onderhoud contract looptijd 60 maanden (betaling per automatische incasso)
4 x onderhoud
2 jaar volledige garantie en 3 jaar aanvullende garantie op onderdelen
exclusief arbeidsloon montage

Wat wij van u verwachten




Werkplek goed bereikbaar (geen hoogwerker of kraan benodigd voor het
plaatsen van de units)
Electrische geaarde voeding direct bij te plaatsen buitendeel 230V 16A
Akkoord op automatische incasso van het onderhoud contract € 8,00 incl.
BTW / looptijd 60 maanden

Extra werkzaamheden t.o.v. standaard plaatsing











Extra koelleiding per meter
Dakdoorvoer
Condenspomp
Muurbeugel
Betonboring
Wifi controller
Arbeidsloon pp/uur
Milieu technisch demonteren afvoeren van bestaande airco
Electra 20 meter, automaat, werkschakelaar ½ dag
Electra 20 meter, automaat, werkschakelaar 1 dag

€ 35,-€ 200,-€ 200,-€ 150,-€ 200,-€ 150,-€ 75,-€ 300,-€ 535,-€ 825,--

De monteur meldt dit bij u, en overlegt met u wat de bijkomende kosten zullen zijn.

Wat val niet onder het de garantie







Het tussentijds bijvullen
Het ontbreken of storing van electra huisgebonden installatie
Thermostaat verkeerd ingesteld, geen wifi verbinding
Blikseminslag
Het zelf of door derden trachten te verhelpen van de storing
Stormschade

Deze prijzen zijn exclusief:
- Parkeerkosten
- Reiskosten (buiten een straal van 15 km vanaf Mijdrecht € 1,50 / gereden km)
- Sparingen en/of freeswerk in beton
- Asbest verwijdering
- Brandvertragende voorzieningen
- Electra
- Keuringen
- Alle niet in deze offerte omschreven werkzaamheden

Prijzen
Facturering
Betaling
Levertijd
Leveringsvoorwaarden

: Netto, inclusief BTW
: 50% bij opdracht en 50% bij oplevering
: Binnen 14 dagen na factuurdatum
: In overleg
: Op alle afleveringen en overeenkomsten zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing

