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Ofertă specială înlocuire repartitoare de costuri 2017

+
Repartitor Brunata
cu transmisie RADIO

=
Accesorii şi manoperă
de instalare

50* Lei
Preţ/radiator cu
TVA INCLUS

Taxa de citire şi calcul ( inclusiv TVA )/ repartitor : 3 Lei

Contractul de prestari servicii se încheie pentru minim 3 ani și maxim 10. Dupa expirarea perioadei
iniţiale contractul se prelungeşte automat cu câte 1 an.
Garanția echipamentelor este de 36 luni, cu posibilitatea prelungirii prin încheierea unui contract de
postgaranție.
Întocmirea fişelor tehnice, inventarierea coloanelor, inventariere subsol, părţi comune – incluse în
preţul de montaj

Avantajele repartitoarelor cu transmisie RADIO:







Citirea se realizează din exterior fără a fi necesară prezența la domiciliu;
Preluarea și introducerea datelor se face automat, în același timp pentru toate apartamentele;
Sistemul de preluare automata 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 Dvs.

Valabilitate ofertă: 30.12.2017. *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 site-ul 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: repartitoare@cagero.ro
Mulțumim!
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