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             Τιμοκατάλογος τεχνικών υπηρεσιών Jacuzzi

         Νέες τοποθετήσεις
Προϊόντα       Υδρομασάζ     Με μπαταρία J sha-Aura-Gemini
Designer Collection 150 200 350
Young Collection 130 180
Projecta 120 150

Ντουσιέρες Στήλες Υδρομασάζ
Flexa 200 Designer Collection 200
Material 300 Young Collection 120
Mynima 350
Projecta 170

Μοντέλα Twin 350

SPA (Mini Piscines) Με ποδιά Ενθετη
300 400

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται και 1 επίσκεψη προεγκαταστασης
Ολες οι τιμες δεν περιλαμβανουν ΦΠΑ

SPA Expirience (Με αντλιοστάσιο) 2200*
*Περιλαμβάνονται
Υλικά συνδέσεων 850
3 Επισκέψεις προεγκαταστασης 150
Εργασίες 6 ημερών 2 ατόμων 1200
Προαιρετικά μεταφορά πίνακα 350

    Επισκευές εντός εγγυησης
Επίσκεψη 0
Επιπλέον ώρα 0
Κόστος Ανταλλακτικών 0
Χλμ. Αποζημίωση 0
Κανονική χρέωση όπως παρακάτω θα υπάρξει αν έχει γίνει κακή τοποθέτηση από μη
εξουσιοδοτημένο προσωπικό η αν η βλάβη προέκυψε από κακή χρήση

    Επισκευές εκτός εγγυησης
Επίσκεψη 45
Κόστος ανταλλακτικών Όπως τιμοκατάλογος
Χλμ.Αποζημιωση 0,3 ανά χλμ για αποστάσεις άνω των 30 χλμ από έδρα
Αεροπορικώς 60 Πλέον εισιτήρια πλέον έξοδα διανυκτερευσης

Ενδεικτικές χρεώσεις βλαβών
Αντικατάσταση πυκνωτή εγγυησης (εξαγωγή κινητήρα) 70
Αντικατάσταση κινητήρα/αντλίας 80
Αντικατάσταση διακόπτη λειτουργίας 45
Αντικατάσταση εγκεφάλου 75
Επίδειξη λειτουργίας  (όταν δεν γίνεται στην τοποθέτηση) 40
Τοποθέτηση προφίλ (όταν δεν γίνεται στην τοποθέτηση) 50
Συντήρηση καθαρισμός 50
Επισκευή σε δυο επισκέψεις (αναγνώριση βλάβης στην 1η και επισκευή στη 2η) μια χρέωση



Χρήσιμες πληροφορίες
Το αίτημα τοποθέτησης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν και ο πελάτης
έχει την ευθύνη για την μεταφορά του προϊόντος στον χώρο εγκατάστασης.
Η αναμονή των ηλεκτρικών παροχών, παροχών νερού και αποχέτευσης θα πρέπει να γίνονται
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου.
Όλα τα απαραίτητα για την σύνδεση υλικα(σιλικονη-εύκαμπτα σπιράλ-σιφωνι βαλβίδας)
περιλαμβάνονται στις τιμές τοποθέτησης.
Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης ο τεχνικός παρέχει και επίδειξη λειτουργιών
στον πελάτη
Η απομάκρυνση της συσκευασίας από τον χώρο είναι ευθύνη του πελάτη
Η χρέωση μιας δύσκολης τοποθέτησης λόγω περιορισμένου χώρου η άλλο λόγου θα πρέπει να
συμφωνειται με τον τεχνικό.

Όλες οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ


