MELLÉKVÍZMÉRŐ-CSERE ÉS SZAKSZERŰSÉGI VIZSGÁLAT ÁRLISTA (2018)
érvényes: 2017. július 12-től

A feltüntetett árak bruttó árak, a 27%-os áfát tartalmazzák!

MELLÉKVÍZMÉRŐ - CSERE SZAKSZERŰSÉGI VIZSGÁLATTAL

Bruttó egységár (Ft)

kiszállási díj nélkül, mérőnként

NA 13 átmérőjű, vízszintesen „B”, függőlegesen „A” pontosságú (R80/40) mérő

10 200

NA 20 átmérőjű, vízszintesen „B”, függőlegesen „A” (R80/40) pontosságú mérő

11 990

NA 13 átmérőjű, vízszintesen „C”, függőlegesen „B” (R160/80) pontosságú mérő

11 060

NA 20 átmérőjű , vízszintesen „C”, függőlegesen „B” pontosságú (R200/80) mérő

12 740

KÁRTYÁS MÉRŐ: NA 20 átmérőjű, „B” pontosságú (R100) előrefizetős mellékmérő
(típus: BAY AK311)

50 540

(A díj a mérő árát foglalja magában; a mérőhely kialakításának, átalakításának költsége
lakásonként eltérő lehet. Kérje egyedi árajánlatunkat!)

SZAKSZERŰSÉGI VIZSGÁLAT

kiszállási díj nélkül, mérőnként
*Egyazon mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező felhasználási helyen (pl. lakásban) lévő
legalább 2 darab mellékvízmérő esetén érvényes

1 db mérő
esetén

ugyanazon EGYÉNI felhasználási
helyen lévő legalább 2 mérő
esetén a második mellékmérőtől
érvényes díj*

4 820

3 300
6 850

KISZÁLLÁSI DÍJ

felhasználási helyenként, egyszeri kiszállás díja

AZONOS CÍMRE VONATKOZÓ (pl. lakáson,
vagy társasházon belül) 2 darabot elérő
mérőcsere, vagy szakszerűségi vizsgálat
csoportos megrendelése esetén csak egyszeri
kiszállási költséget számítunk fel, amennyiben a
megrendelt szolgáltatás egy alkalommal
elvégezhető, a mérőkhöz való hozzáférés
egyszerre biztosított

Az NA20 átmérő feletti mellékmérő-csere és szakszerűségi vizsgálat díjaira kérje egyedi árajánlatunkat!
FIZETÉS MÓDJA : A megrendelt szolgáltatás díja a szerelés időpontjában a helyszínen bankkártyával vagy készpénzben

fizetendő. (Kivéve az azonos címre vonatkozó, legalább 10 db mellékvízmérőt elérő csoportos megrendeléseknél, ekkor a díj
utólag rendezendő.)

T ELJESÍTÉS: Amennyiben a megrendelt szerelés az előre leegyeztetett időpontban a társaságnak fel nem róható okok miatt nem

végezhető el a helyszínen (pl. felhasználó távolléte, nem megfelelő a mérőhely kialakítása, nem hozzáférhető a vízmérő), a
kiszállási díjat érvényesítjük. Felhívjuk figyelmét, hogy az október 31-e után megrendelt szolgáltatások esetében társaságunk
kapacitása függvényében tudja az adott évben elvégezni a szerelést!

G ARANCIA: A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. az elvégzett szerelésre 1 év garanciát vállal. A cégünk által felszerelt mérők
meghibásodása esetén előrefizetős (kártyás) vízmérőknél 1 éven belül, egyéb mellékvízmérőknél 2 éven belül garanciális cserét
biztosítunk. Felhívjuk figyelmét, hogy a garancia nem terjed ki a csőhálózatból a vízmérőbe jutott idegen anyagok által okozott
meghibásodásokra, illetve társaságunk a más szakember által végzett szerelési munkákért a szakszerűségi vizsgálatot követően
sem vállal felelősséget!
R ÉSZLETES INFORMÁCIÓK A MELLÉKMÉRŐ - CSERÉRŐL , HITELESÍTÉSRŐL : www.tettyeforrashaz.hu/mellekmero

T ÁJÉKOZTATÁSKÉRÉS, MEGRENDELÉS:
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ügyfélszolgálati iroda: Pécs, Búza tér 8/B. hétfő-szerda: 8.00-15.00; csüt.: 8.00-20.00; péntek: 8.00-14.00
Call center: 72/421-700, 80/811-111 hétfő-szerda: 7.00-16.30; csütörtök: 7.00-20.00; péntek: 7.00-12.00
online ügyfélszolgálat: www.tettyeforrashaz.hu/uszi │ e-mail: uszi@tettyeforrashaz.hu
A szolgáltatásokat a leolvasások alkalmával a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. leolvasóinál is megrendelheti.

