BEÜZEMELÉS PRÓBAINDÍTÁSSAL
(CSAK SZABADON ÁLLÓ KÉSZÜLÉKEKNÉL)

BEÜZEMELÉS
A szolgáltatás tartalma:
•

A készülék üzemeltetési helyére szállítása

•

A készülék kicsomagolása, a sérülésmentesség ellenőrzése

•

Csomagolóanyagok, rögzítő csavarok eltávolítása

•

Rákötés a víz- és csatornahálózatra

•

Készülék szintbe állítása

•

Áramhálózatra csatlakoztatás és bekapcsolás

•

Hűtőgép beüzemelés esetén az ajtófordítást a díj tartalmazza, de ezt csak abban az
esetben tudjuk biztosítani, ha: a készülék adottságai lehetővé teszik (típustól függ),
illetve ha ezt már megrendeléskor, előre jelezte számunkra, mivel időigényes
művelet.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:
•

A szolgáltatás díja a szállítási díjon felül fizetendő!

•

A szolgáltatás kizárólag a szabadon álló (vagy pult alá építhető) mosogatógépek,
mosógépek, szárítógépek, mosó-szárítógépek, szabadon álló fagyasztók, szabadon
álló hűtők esetén vehető igénybe

•

A beüzemelés szolgáltatásunk csak munkadíjat tartalmaz, szerelési anyagokat nem.

•

A beüzemeléshez szükséges vízcsövet, szennyvíz csövet (a csatlakozó kivételével!),
valamint az áramkábelt valamennyi készülék gyárilag tartalmazza. A csövek mérete
átlagosan 1-1,5m.

•

A szolgáltatás megrendelésénél kérjük, vegye figyelembe, hogy a bekötést akkor
tudjuk vállalni, ha a kiállások rendelkezésünkre állnak, a készülék tervezett helyétől
adott távolságon belül vannak, vagy a helyszínen a szükséges szerelési anyagok is
megtalálhatóak pl. bilincsek.

•

A szolgáltatás vízvezeték-szerelési munkát nem tartalmaz, a szolgáltatást abban az
esetben tudjuk biztosítani, ha a víz-, csatorna-, és elektromos hálózat megfelelő
minőségben rendelkezésre áll (pl. működőképes sarokszelep, megfelelő
szennyvízkiállás stb.)

•

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beüzemelést akkor tudjuk elvégezni, ha a készülék
megközelíthető, a bútorok áthelyezését nem tudjuk vállalni. Az esetleges,
bútormozgatásból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

PRÓBAINDÍTÁS
A próbaindítás csak a készülék elektromos berendezésének a tesztelésére, azaz a
működőképességének ellenőrzésére szolgál.
•

Ilyenkor nem várjuk végig a programot, csak teszteljük, működik-e a készülék, áram
alá helyezhető-e.

•

A próbát csak akkor tudjuk elvégezni, ha a készülék közelében van konnektor, vagy
megfelelő hosszúságú a hosszabbító.

•

Kizárólag dugvillával ellátott készülékeket tudunk kipróbálni A szolgáltatás díja a
szállítási díjon felül fizetendő!

Mikor utasíthatjuk vissza a beüzemelés szolgáltatás elvégzését?
•

A készülék szennyvíz- vízhálózat- vagy egyéb bekötési távolsága 1 – 1,5 méternél
több

•

A bútor adottságai nem teszik lehetővé a bekötést pl. bútort kell vágni, mozgatni,
mert a készülék nem fér el

•

A (falból, bútorból) kivezető cső nem elég hosszú

•

Nem lehet elzárni a bejövő víznyomást pl. nincs sarokszelep, emiatt csöpög, folyik
a víz…

•

Fontos információ: a szennyvíz szifon nem tartozéka a készüléknek

A beüzemelés és próbaindítás szolgáltatások megrendelése semmilyen kockázattal nem jár az
Ön számára, hiszen ha a fentiek miatt nem kerül sor a beüzemelés elvégzésére, a díjat nem
kell kifizetnie. Amennyiben előre utalással már kifizette, a megadott számlaszámra
visszautaljuk a szolgáltatás árát.
Minden további, fent nem említett készülék beüzemeléséről a vásárló köteles gondoskodni, a
webáruház semmilyen további kötelezettséggel nem tartozik a vásárló felé. Különös
tekintettel a gázüzemű készülékek üzembe helyezésére, amit minden esetben a vásárló
kérésére kizárólag az adott márka szakszervize végezhet el.

