1. sz. melléklet

TELEPÍTÉSI NYILATKOZAT
LÉGKONDÍCIONÁLÓ BERENDEZÉSEKHEZ

MEGRENDELŐ:
neve: _____________________________________________________________________________
anyja leánykori neve: _________________________________________________________________
születési helye és ideje: _______________________________________________________________
lakcíme: ___________________________________________________________________________

TELEPÍTÉS HELYE:
cím: ______________________________________________________________________________
telepített berendezés típusa: __________________________________________________________
-

-

-

-

-

-

Alulírott Megrendelő, felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:

kijelentem, hogy a légkondícionáló berendezés telepítéséhez szükséges minden és bármely engedély és
hozzájárulás rendelkezésre áll, így különösen azt, hogy a beépítés helyét képező ingatlan tulajdonosai,
az ingatlant magába foglaló társasházközösség, valamint szükség esetén az illetékes hatóságok és más
harmadik személyek a fentiek szerinti berendezés (a beltéri és a kültéri egység) telepítéséhez és
üzemeltetéséhez hozzájárultak, illetve a szükséges engedélyeket megadták;
kijelentem, hogy a berendezés telepítésének általam megjelölt helye (a falak, tartószerkezetek, az
elektromos hálózat, illetve a telepítés környezete) alkalmas a berendezés telepítésére és működtetésére
(így különösen a cseppvíz-elvezetésre), egyúttal engedélyezem a telepítőnek a berendezéshez szükséges
munkálatok (falfúrás, csövek, tartószerkezetek, kötőelemek elhelyezése, bevésése, ezt követő vakolás
stb.) elvégzését, és kijelentem hogy minden, a telepítéshez és üzemeltetéshez szükséges hozzájárulás,
illetve engedély rendelkezésre áll, továbbá tudomásul veszem, hogy a befejező esztétikai munkálatok
(pl. vakolást követő festés) és a takarítás a Megrendelő kötelezettsége;
tudomásul veszem, hogy a telepítést a FixDirect Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1033
Budapest, Huszti út 34.; a továbbiakban: végezte, amely társaság a fluortartalmú üvegházhatású
gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet és az e rendeletben hivatkozott európai parlamenti és tanácsi
rendeletek feltételeinek mindenben megfelel, illetve amely szerepel a nemzeti klímavédelmi hatóság
adatbázisában (ellenőrizhető: www.nkvh.kormany.hu);
tudomásul veszem, hogy a FixDirect Kft. kizárólag a berendezés – jelen nyilatkozathoz csatolt feltételek
szerinti – szakszerű telepítéséért, a telepítés szakszerűségéért vállal felelősséget; ennek megfelelően
tudomásul veszem azt is, hogy a FixDirect Kft. és/vagy a telepítést ténylegesen elvégző személy nem
tartozik felelősséggel a telepített berendezés hibájáért és az ebből eredő károkért – ezek az igények a
jótállás terhére a berendezés forgalmazójával és/vagy gyártójával/importőrével szemben
érvényesíthetők;
tudomásul veszem, hogy a fentiekben hivatkozott Korm. rendelet és az e Korm. rendeletben hivatkozott
európai parlamenti és tanácsi rendeletek szerinti üzemeltetői (tisztítási, ellenőrzési, karbantartási, stb.)
kötelezettségek végfelhasználóként engem terhelnek és kötelezettséget vállalok e jogszabályi
kötelezettségek teljesítésére;
vállalom a telepítés és az üzemeltetés során harmadik személyeknek okozott károk megtérítését.

Kijelentem továbbá, hogy a FixDirect Kft. a fentiek szerinti berendezések telepítését szakszerűen elvégezte.
A telepített berendezések kipróbálását követően kijelentem, hogy a telepített berendezések megfelelően
működnek és annak tartozékait, jótállási jegyét és használati utasítását átvettem.
Kelt: ………………………………………………….

_______________________________
MEGRENDELŐ

_______________________________
FixDirect Kft.
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TELEPÍTÉSI FELTÉTELEK
A standard beszerelési készlet a következőket tartalmazza:
csővezeték - (réz cső – gáz és folyékony, valamint a kapcsolódó szigetelés): 3 m;
elektromos kábel (5x1.5) vagy (5x2) helyzettől függően: 3,5 m;
kondenzvíz leeresztő cső: 2 m;
standard tartókonzol .
A standard telepítési díj a következőket tartalmazza:
A klímaberendezés telepítése munkanapokon 8-17 óráig;
egyetlen átfúrás a külső falba;
a külső és a belső egység beszerelése a 3 méteres hűtött útvonalon belül (csővezeték);
a konzolok rögzítése (a külső egységnek) a külső falon csak abban az esetben lesz végrehajtva, ha nincs szükség
kiegészítő felszerelésre (daruk, állványok, létrák stb.);
a kültéri egység elhelyezése az ügyfél preferenciája alapján fog történni, de csakis a működési és beszerelési
paraméterek határain belül;
csővezeték (max. 3 m);
a berendezés működésének ellenőrzése és a fő funkciók elmagyarázása;
jótállás a beszerelési szolgáltatásra – 12 hónap (nem tartalmazza a gyártó/forgalmazó által a készülékre nyújtott
garanciát, csak a beszereléssel kapcsolatos szempontokat).
A standard beszerelés nem tartalmazza a következő munkálatokat:
a légkondicionáló készülék házhozszállítása;
két vagy több átfúrás végrehajtása a vezeték miatt;
a csövek és az elektromos kábelek elrejtése vakolattal vagy más speciális anyagokkal (kábelcsatorna, PVC maszk,
csövek stb.);
napellenzők vagy kültéri, illetve beltéri védőelemek telepítése;
a légkondicionáló készülék áthelyezése;
a csővezeték meghosszabbítása (3 m fölött);
kültéri egység kiegészítő felszerelést, vagy alpintechnikát igénylő elhelyezése.
Maximális tarifák azon munkálatokért melyeket nem tartalmaz a standard beszerelés. E munkálatok ellenértékének
megtérítésére az ügyfél kötelezettséget vállal (a megfelelő munkálat előtti jel bekarikázandó):
A megjelölt időponttól eltérő szerelés munkanapokon hétfőtől péntekig 17 óra után 15.000.-Ft (a szerelés befejezése
max. 20 óráig); szombaton: 20.000.-Ft;
Speciális tartókonzol 9.800.-Ft/darab (amely akkor szükséges, ha a kültéri egység elhelyezkedése a magasság miatt
már nem teszi lehetővé a létráról illetve állványról történő rögzítést, de az elhelyezkedési pont megfelelő méretű
nyílászáró alatt található);
további betonon történő átjutások – 5.500.- Ft/darab;
további átjutások téglafalon – 3.000.- Ft /darab;
további csővezeték – 3.500.- Ft /fm;
csővezeték elrejtése PVC maszkkal – 2.500.- Ft/m;
kondenz tömlő hosszának bővítése – 1.000.- Ft/m;
az elektromos tápkábel kicserélése vagy hosszabbítása – 450.- Ft/m;
a polisztirollal szigetelt felületek esetében (5/10 cm) csavar + tipli használatos (14x200 mm) – 5 darabos szett –
6.500.- Ft;
a megyeszékhelyen kívül (20 km-es körzet) történő beszerelés esetében oda-vissza 180.-Ft/km kiszállási díj
fizetendő;
létrával történő beszerelés maximum 3 méteres magasságban maximum 9000BTU teljesítményű készülék esetében
– 5.000.- Ft, minden nagyobb teljesítményű készülék esetében állvány szükséges
állvány segítségével történő beszerelés 3 méternél magasabban, de 6 méternél alacsonyabban a 9000-24000BTU
közötti készülékek esetében – 12.000.- Ft;
minden más magasságban, illetve alpintechnikát igénylő telepítés esetében egyedi árazás – egyedi ajánlat alapján;
A kültéri egység tetőre való helyezésénél egyedi árazás szükséges a tető szerkezetétől függően helyszíni szemle után.
A fenti árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Telepítéskor összesen fizetendő: _________________________________________________________________________________
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