HINNASTO: 1PRO VUOTO- JA KOSTEUSHÄLYTIN + TARKISTUS + ASENNUS
1PRO vuoto- ja kosteustarkistus työ+raportti keittiössä sisältää:
Ammattilaisen tekemän tarkastustyön. Keittiössä tutkitaan yhteensä 27 eri vuotojen
riskikohdetta. 2-sivuisesta asennus- ja tarkastusraportista ilmenee korjattavat asiat
sekä piilevät ja mahdolliset riskit vuotoon. Samoin asukas/omistaja saa tiedotteen,
jossa kerrotaan omatoimisesta seurannasta ja vakavan vesivahingon välttämisestä.

vuoto- ja kosteushälytin

1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen laiteyksikkö sisältää:
Keskusyksikkö, 20 cm tunnistin, 9V alkaaliparisto, tunnistimen kytkentäjohto liittimillä,
kiinnitysteipit ja -ruuvit, suomenkieliset asennus- ja käyttöohjeet sekä 2 vuoden takuun.

1PRO vuoto- ja kosteushälyttimen laiteyksikön asennus sisältää:
Keskusyksikkö asennetaan allaskaapin seinään ja vuotosensori tiskikoneen tai allaskaapiston alle. Lisätunnistimesta tai ulkoiseen hälyttimeen liittämisestä veloitetaan
lisäkorvaus.

Asuntojen
määrä kpl

Laitteen
hinta

Laitteen
asennus

Tarkastus
ja raportti

Laite+asennus+
tarkastus+raportti

alle 5 kpl

39€ kpl

40€ kpl

60€ kpl

Yhteensä

139€

Matkakorvaus
Uusimaa alueella
+25€ kaikkineen
Kaikki 5 asuntoa

yli 5 kpl

38€ kpl

39€ kpl

57€ kpl

Yhteensä

134€

ei matkakorvausta

yli 25 kpl

36€ kpl

38€ kpl

55€ kpl

Yhteensä

129€

ei matkakorvausta

yli 50 kpl

34€ kpl

36€ kpl

52€ kpl

Yhteensä

122€

ei matkakorvausta

yli 200 kpl

32€ kpl

35€ kpl

49€ kpl

Yhteensä

116€

ei matkakorvausta

Lisävarusteet:
20 cm lisätunnistin+johto

8,06€

Asennustyö 8€

40 cm lisätunnistin+johto

9,68€

Asennustyö 8€

Vahinkovakuutusyhtiöiden
hyväksymä

Hinnat ovat verottomia Alv. 0%
1PRO tarkistus+asennus tehdään 27-kohtaisen tarkastuspöytäkirjan mukaan
Tarjous voimassa 2 kuukautta tai sopimuksen mukaan
Tilaaja vastaa, että asennus+tarkistus voidaan tehdä kerralla, sovittuina päivinä
Asennuksen ja raportin jälkeen 14 päivää tai sopimuksen mukaan
Vapaasti asennuskohteessa asentajien mukana
Erillisen toimitus+asennus+tarkastus vahvistuksen mukaan
2 vuotta laitteella ja työllä

Taloyhtiöissä käytetään usein hankinnoissa
5 vuoden kuoletusaikaa, jolloin laitteen kustannus asuntoa kohden on vain noin 0,60€
per kk. Asennuksen ja tarkastuksen kustannus on alkaen 1,40€ /kohde. Mikäli vakuutusyhtiö antaa maksuetuja kiinteistö- ja kotivakuutuksista, voivat nämä kustannukset puolittua tai poistua kokonaan. Parhaassa tapauksessa tuote voi jopa alkaa tuottaa.

teknisen tukkukaupan asiantuntija

Puutarhatie 20 (Tikkurila), 01500 Vantaa
Puh. (09) 231 50050 www.vesivuoto.fi
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Hinnat:
Asennus+tarkistus:
Tarjous voimassa:
Lisäehto:
Maksuehto:
Laitteiden toimitustapa:
Asennus- ja toimitusaika:
Takuu:

Normaalisti laitteen mukana oleva 20 cm tunnistin asennetaan tiskikoneen alle. Mutta jos halutaan sensori myös
allaskaapin alle, voidaan käyttää erillistä lisätunnistinta.

