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Către: Asociaţia de Proprietari  
 
Subiect: Ofertă repartitoare de costuri Siemens Radio  
Valabilitate ofertă: 30.06.2023 
 

Stimată doamna/Stimate domn, 
Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de produsele și serviciile noastre și vă 
transmitem anexat oferta solicitată. 
 
Oferta tehnică: 
 
Tip repartitor: Siemens WHE 542 D192C, 2 senzori, echipat cu transmisie radio 
Ţara de origine: Germania 
Durata de viaţă a bateriei: 10 ani + 1 an stocare 
Afişaj: consum, consum sezon precedent, data de resetare, cod de verificare, model şi OPEN 
doar în cazul intervenţiei neautorizate. 
Garanţie echipament: 5 ani 
Sigiliu electronic: afisare locală şi transmitere prin radio a intervenţiei neautorizate – poate 
fi resetat doar de către prestator. 
Informaţii suplimentare sunt disponibile în fişa tehnică a produsului.  
 
Oferta financiară: 
Preţ echipament şi manoperă de montaj: Siemens WHE 542 D192C Radio – 69 lei incl. TVA 
 
Modalitați de plată:  
Varianta 1:  69 lei - integral 
Varianta 2:  7 lei/repartitor se adaugă pe nota de citire și calcul pe o perioada de 12 luni (~2 
sezoane de încălzire).  

Pret final pentru aceasta varianta 7 lei * 12 rate = 84 lei. 
 

Serviciul de citire și calcul: 3,5 lei/repartitor 
 

Prețurile de mai sus sunt valabile doar pentru minim 50 echipamente la nivel de 
scară/bloc. 
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„Siemens este una dintre cele mai mari companii de tehnologie din 
Europa sinonim cu realizări tehnice, inovație, calitate și încredere.”  

Avantajele repartitoarelor cu transmisie RADIO Siemens: 
 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; 
 Sigiliu electronic antifraudă. Sistemul antifraudă afișează pe ecran intervenția 

neautorizată și transmite data la care s-a produs; 
 Fără repartitoare necitite, fără estimări. 
 Sistemul de preluare automată a datelor, previne eventualele erori cauzate de 

introducerea manuală a datelor; 
 Notele de plată individuale sunt întocmite în maxim 2 zile de la primirea datelor 

necesare facturării; 
 Un sistem electronic, foarte sigur, ce previne frauda prin declararea eronată a 

indecșilor de consum; 
Contractul de prestari servicii se încheie pentru minim 3 ani și maxim 10. După 

expirarea perioadei inițiale contractul se prelungește automat cu câte 1 an. 
Garanția echipamentelor este de 60 luni, cu posibilitatea prelungirii prin încheierea 

unui contract de postgaranție. 
Prețurile de mai sus sunt valabile doar pentru minim de 50 echipamente la nivel de 
scară/bloc. 
Pentru orice alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la următoarele numere de 

telefon: 021 6475104; 021 3240249; 031 4378597; 0728990130, 0728300040 sau să ne 
scrieţi pe adresa de e-mail: office@cagero.ro 

 

Varianta 1 – 69 lei – integral 

Varianta 2 – 12 rate a câte 7 lei/luna – se adaugă în serviciul de citire 

Serviciu de citire și calcul – 3,5 lei/repartitor 
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