Str. Sebeș , Nr, 22, Sector 3, București
Telefon: 021 324 02 49; 021 647 51 04
RDS: 031 437 85 97, 031 437 85 98
Mobil: 0728 99 01 30 ; 0728 30 00 40
E-mail: office@cagero.ro
Web page: http://www.cagero.ro

Contoare RADIO R125 - Ofertă pentru înlocuirea contoarelor de apă – 2022

+
Contor de apă RADIO R125
Diehl Hydrometer-Germania

=

Manoperă
de instalare și sigilare

100 Lei
Preţ/contor
inclusiv TVA

- 100 lei pentru plata integrală
- 12 rate a câte 9,75 lei/luna-* rata se adaugă la serviciul de citire
- 15 rate a câte 8,25 lei/luna-* rata se adaugă la serviciul de citire
Serviciu de citire/calcul – 2 lei/contor
Avantajele contoarelor de apă cu transmisie RADIO:

Citirea se realizează doar din exterior fără a fi necesară prezența la domiciliu;

Preluarea și introducerea datelor se face automat, în același timp pentru toate
apartamentele și sunt eliminate eventualele erori cauzate de introducerea manuală a
datelor;

Corpul contorului este din alamă iar totalizatorul/modulul radio este capsulat
fără riscul de a fi demontat prin ruperea sigiliului sau inelului de fixare.

Notele de plată sunt întocmite în maxim 3 zile de la primirea datelor necesare
facturării;

Un sistem electronic, foarte sigur, ce previne frauda prin declararea eronată a
indecșilor de consum;

Sunt detectate și transmise electronic eventuale alarme/erori de funcționare
sau curgeri continuee sau inverse de apă

Contorul nu poate fi influențat magnetic fiind protejat împotriva câmpurilor
magnetice statice

Precizie de măsurare foarte bună – R125, debit de pornire 6 litri/oră (montaj
orizontal) atât pentru contoarele de apă rece cât și pentru contoarele de apă caldă.
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Pentru siguranță în exploatare alege un produs de top cu garanție extinsă!
 Atât contorul cât și modulul RADIO beneficiază de GARANȚIE/SERVICE GRATUIT
pentru toată perioada în care există un contract pentru servicii de citire/calcul fără a
depăși 10 ani de la data montării. Astfel vă asigurăm că timp de 10 ani nu veți avea
costuri suplimentare.
 Garanția se referă doar la defecte legate de funcționarea contorului și a
modulului RADIO.
Indexurile se transmit în format electronic (format ce poate fi importat direct în
programele de administrare) defalcat pe apartamente/apă caldă/apa rece/serie
contor/consum, etc.
Pentru o precizie și o măsurătoare cât mai corectă, se recomandă ca toate
contoarele să fie montate în poziție orizontală.
Sigiliile contoarelor sunt personalizate și vor avea serie unică. Seriile
contoarelor și ale sigiliilor vor fi menționate în procesul verbal de punere în funcțiune.
Pentru orice alte informaţii vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail:
office@cagero.ro sau să ne contactaţi la următoarele numere de telefon:
0216475104; 021 3240249; 0314378597; 0314378598; 0728 990 130, 0728 300 040.
Oferta este destinată asociațiilor de proprietari din București pentru un minim de
50 contoare/asociație. Valabilitate ofertă: 2022
Mulțumim!
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