טופס נלווה להתקנת מזגן – ע"פ תקן
מספר הזמנה ________________:סניף _________:שם המוכרן_____________:
לקוח/ה נכבד/ה  ,אנו מודים לך על רכישת המזגן ברשת טרקלין חשמל בע"מ .העסקה כוללת חבילת התקנה בסיסית** ע"פ הנחיות
היצרן על  -ידי מתקינים מוסמכים .התקנה תתבצע עד  14ימי עסקים מים אספקת המזגן לבית הלקוח (ייתכנו שינויים) לאחר אספקת
המזגן לביתך  ,נא להתקשר למרכז מיזוג אוויר ארצי לתיאום התקנה בטלפון:

 *3383שלוחה .2-
תתחדשו
• **חבילת התקנת מזגן עילי כוללת(*) :
•  .1התקנה בסיסית ,עד שני מטר צנרת גז.
• .2מתקן תליה מגולוון למעבה (קונזולה) או מעמד גג
דוגמאות לתוספות התקנה אפשריות בבית הלקוח ,לתשלום ישירות למתקין
( ) כל מטר צנרת גז נוסף מעל  2מטר לפי סוג המזגן ללא חציבות/בטון עד BTU 15000

₪ 110

( ) כל מטר צנרת גז נוסף מעל  2מטר לפי סוג המזגן ללא חציבות/בטון מעל BTU 15000

₪ 130

( ) קידוח בבטון
( ) קידוח , /בבטון  /אבן ירושלמית  /ממ"ד
( ) תוספת סורג ללא מנעול למזגן
( ) פירוק סורג ברזל ,ללא הרכבה (ניתן להתקין אך ורק מתוך הבית)
( ) פירוק מזגן עילי ישן /קיים
( ) פינוי מזגן ישן/קיים
( ) הנפת מדחס לגג תלוי בגודל מזגן אם אין גישה למנוף
( ) כל מטר רץ ,כיסוי צנרת בתעלת P.V.C

₪ 200
₪ 350
₪ 350
₪ 150
₪ 200
₪ 50
בין  100ל₪ 150-
₪ 40

( ) כל מטר צינור ניקוז שרשורי
( ) שטיפת צנרת קיימת –(חובה לתפקוד תקין של המזגן)
( ) הלחמות /התחברות לצנרת קיימת
( ) כל מטר חציבה בקיר בלוק להנחת צנרת  ,ללא איטום/טיח/צבע
( ) כל מטר חציבה בקיר בטון להנחת צנרת  ,ללא איטום/טיח/צבע
( ) ביקור אצל לקוח להכנות לפני ההתקנה
( ) מילוי גז ישן ()R22
( ) מילוי גז חדש ()R410
( ) ייעוץ בבית לקוח (יקוזז בעת רכישת חבילת התקנה-לא יינתן בעונה)
( ) קו חשמל נפרד למזגן חד פאזי
( ) קו חשמל נפרד למזגן תלת פאזי
( ) קו חשמל חיצוני  NYYבתעלות

₪ 13
₪ 250
₪ 200
₪ 150
₪ 250
₪ 150
₪ 350
₪ 300
₪ 200
₪ 390
₪ 590
₪ 790

( ) הארכת כבל חשמל
( ) ביצוע שקע חדש למזגן
( ) מפסק פקט  ON-OFFמוגן מים עבור קו חשמל חיצוני (מק"ט )230055

₪ 150
₪ 200
₪ 300

*****הערה חשובה-הובלת מזגני אלקטרה ,L.G,אלקו-מעל קומה ב' –עלות כל קומה 40ש"ח******
קומה נוספת בתוך הבית כגון דופלקס/טריפלקס תיחשב כקומה נוספת בעלות ₪ 40

*הערות:
* כל ייתר התוספות יסוכמו בין הלקוח והמתקין ביום ההתקנה .
*התשלום ישולם ישירות למתקין עם סיום ההתקנה ,באחריות המתקין להוציא קבלה וחשבונית מס כחוק.
*המחירים כוללים מע"מ.
* לא תתבצענה התקנות באזורים אלו:

* מעבר לקו הירוק* /במזרח ירושלים* /צפונית לקרית שמונה ורמת הגולן
* דרומית לירוחם(מצפה רמון,אזור ים המלח. )...

במידה מתקין /טכנאי מגיע לבית הלקוח – והלקוח מסרב לקבל את ההתקנה או התחרט יגבה ממנו ביקור שווא בסך של

שם הלקוח_________:

חתימת הלקוח____________:

₪ 200

