ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

· Η εγκατάσταση γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος στο χώρο του πελάτη. Σε περιόδους αιχμής
(υψηλές θερμοκρασίες ) ή σε απομακρυσμένες περιοχές, υπάρχει πιθανότητα επιμήκυνσης του χρόνου εγκατάστασης.
· Δωρεάν μετάβαση του εγκαταστάτη στο πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης όπου υπάρχει κατάστημα της Welcomestores, και σε απόσταση έως
15km από το κατάστημα. Στην περίπτωση που η απόσταση υπερβαίνει τα 15km θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με το κατάστημα για τον χρόνο
και τις επιπλέον χρεώσεις.
· Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης γίνεται επίδειξη του κλιματιστικού όπως και περισυλλογή και απομάκρυνση των συσκευασιών.
· Για την εγκατάσταση γίνεται χρήση των εργοστασιακών παρελκόμενων που περιλαμβάνονται στην συσκευασία του προϊόντος.
· Περιλαμβάνεται η σύνδεση με πρίζα μέχρι το μήκος του καλωδίου του κλιματιστικού και για επιπλέον μέτρα υπάρχει πρόσθετη χρέωση κατόπιν
συνεννόησης με τον εγκαταστάτη.
· Για τα κλιματιστικά 18.000-24.000BTU απαιτείται πρόσθετη ηλεκτρολογική γραμμή από τον πίνακα, με καλώδιο 3x2,5 και ασφάλεια 20Α. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένη γραμμή παροχής ρεύματος, οι εργασίες πρέπει να γίνουν μόνο από ηλεκτρολόγο.
· Η εργασία περιλαμβάνει σωληνώσεις μέχρι 3 μέτρα ενώ για επιπλέον μέτρα υπάρχει πρόσθετη χρέωση , στον εγκαταστάτη. Το κόστος ορίζεται
κατόπιν συνεννόησης με τον εγκαταστάτη. Επίσης περιλαμβάνει τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας έως το ύψος των 3 μέτρων.
· Πρόσθετα υλικά που απαιτούνται λόγω ιδιομορφίας του χώρου (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός , υλικά συνδέσεων, λογισμικό ), δεν
καλύπτονται από το πακέτο εγκατάστασης και το κόστος επιβαρύνει τον πελάτη.
· Δεν καλύπτεται τρύπημα πέτρινου τοίχου.
· Δεν περιλαμβάνονται σκαλωσιές, βάσεις οροφής ή βάσεις δαπέδου.
· Η εγκατάσταση δεν μπορεί να γίνει σε σημείο που μπορεί να επηρεαστούν τα δομικά στοιχεία (κολώνες , δοκάρια) του χώρου και σε γυψοσανίδες.
· Σε περιπτώσεις που υπάρχει προ- εγκατάσταση από τον πελάτη, απαιτείται καθαρισμός της προ –εγκατάστασης με άζωτο. Η εργασία επιβαρύνεται
με επιπλέον κόστος , η οποία δεν περιλαμβάνεται στην τιμή της υπηρεσίας.
· Δεν ενδείκνυται η εγκατάσταση σε προϋπάρχουσες σωληνώσεις παλαιότερου κλιματιστικού. Η ευθύνη βαρύνει τον τελικό καταναλωτή και δεν
ισχύει η εγγύηση του κατασκευαστή.

