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ÜZEMBE HELYEZÉSI DÍJTÁBLÁZAT 2019.május 1-től
Az ECORGAN Kft. által közölt kiterjesztett garancia érvényesítéséhez néhány készülék
üzembe helyezés köteles. Ilyen esetekben szervizhálózatunk általi üzembe helyezés
szükséges. Munkatársaink készséggel állnak a Fogyasztók rendelkezésére az alábbi
díjakkal.
Üzembe helyezés köteles készülékek:
beépített sütők
beépített főzőlapok
mosogatógép
szabadon álló tűzhelyek, cooker
Smeg beépített kávégép
Üzembe helyezési díjak
Típus
EVIDO, SILVERLINE,
SIMFER

SMEG

SMEG

SMEG**
ELICA

Készülék
beépített sütő
minden főzőlap
főzőlap + sütő
mosogatógép
szabadon álló tűzhely
minden főzőlap
beépített sütő, kompakt
sütő, kávégép,
mosogatógép
szabadon álló tűzhely 4
zónáig
cooker 5 főzőzónától

Díj
6.000.- Ft + Áfa
7.000.- Ft + Áfa
11.500.- Ft + Áfa
7.500.- Ft + Áfa
7.500.- Ft + Áfa
9.000.- Ft + Áfa
11.000.- Ft + Áfa
15.000.- Ft + Áfa
25.000.- Ft + Áfa

kettő vagy több készülék
együttes telepítése esetén a
a második készüléktől**

7.000.- Ft + Áfa /készülék

elektromos főzőlap
Nikola Tesla

9.000.- Ft + Áfa
20.000.- Ft + Áfa

Az árak nem tartalmazzák a kiszállási díjat* és az üzembe helyezés során felhasznált anyagok
árát. Az üzembe helyezéseket a vásárlás dátumától számított 3 hónapon belül el kell végezni!

Üzembe helyezés alatt az alábbiak értendők:
- készülék beépítése az előre kialakított és méretezésű bútorzatba, kivéve kávégép
- készülék csatlakoztatása az elektromos és/vagy gázhálózatra, vízvezetékre és
szennyvíz elfolyóra (Megrendelő feladata a készülék beépítési helyétől mért max. 2m
távolságon belül biztosítani az elektromos csatlakozást, gázcsatlakozást, víz és
szennyvízelfolyást szifonnal).
- készülék használatának bemutatása, karbantartásukra való figyelmeztetése
- az üzembe helyezett készülék üzemi próbája
- az üzembe helyezés leigazolása a jótállási jegyen és munkalapon
*A kiszállási díj a szervizek által alkalmazott díjakon, távolságtól függően kerül elszámolásra.
**Az első készülék üzembehelyezési költségénél a nagyobb értékű üzembehelyzést kell alapul venni,
minden további üzembehelyezési díj +7.000.- Ft + Áfa/készülék

A készülék szintenkénti mozgatása, az üzembe helyezésben közölt táphálózatok be nem
tartásából eredő többlet munkák, az előre beépített készülékek kiszerelése, bútorzat
megbontása nem az üzembe helyezés része. Ennek többlet költsége a Megrendelőt terhelik.
Ilyen esetekben az üzembe helyezés meghiúsulását eredményezi, melynek költsége ugyan
csak a Megrendelőt terheli!
Érvényes visszavonásig
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