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Siemens RADIO - Ofertă specială înlocuire repartitoare

Variante de plată flexibile și pentru contractele individuale:
- 69 lei integral sau în rate prin intermediul asociației de proprietari
- 12 rate a câte 6 lei/luna - * inclus în serviciul de citire și calcul
- 15 rate a câte 5 lei/luna - * inclus în serviciul de citire și calcul
Suntem flexibili și deschiși către orice altă propunere venită din
partea dvs. (număr de rate mai mare, perioada de grație, etc.)
„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.
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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;
Fără griji si fără efort din partea dumneavoastră.

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.
Întocmirea fișelor tehnice, inventarierea coloanelor, inventariere subsol, părți
comune – incluse în prețul de montaj

Prețurile din ofertă sunt valabile doar dacă înlocuirea repartitoarelor se face la nivel
de scară/bloc. Tarifele pentru montajele individuale sau operațiuni de service sunt diferite
și sunt disponibile la cerere sau pe www.cagero.ro
Pentru orice alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la următoarele numere de
telefon: 0216475104; 021 3240249; 0728 300 040 sau să ne scrieţi pe adresa de e-mail:
office@cagero.ro
Mulțumim!
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