Lista árak mellékvízmérők cseréjére. ( Áfás árak)

Hagyományos Maddalena, vagy „B” Meters tip. vízmérők anyagárak:
Hideg vagy meleg 1/2” (1db.szárazon futó) 4.900-ft. (építési hossz 80 vagy 110mm)
Hideg vagy meleg 3/4” (1db.szárazon futó) 6.300-ft. (építési hossz 110 vagy 130mm)
Hideg ½” CPR (1db.nedvesen futó) 6.800-ft. (építési hossz 110mm)
Hideg ¾” CPR (1db.nedvesen futó) 7.500-ft. (építési hossz 130mm)
Hideg ¾” CPR (1db. nedvesen futó) 13.900-ft. (építési hossz 190mm aknai)
Hideg 1” CPR (1db. nedvesen futó) 20.400-ft. (építési hossz 250mm aknai)
Munkadíj: 4.400-ft./1 vízórás mérőhely

5.500-ft./2 vízórás mérőhely

7.700-ft./3 vízórás mérőhely

8.800-ft./4 vízórás mérőhely

Minden további mérőhely 1.000-ft/db. (ugyanazon díjfizető)
Műszaki átvétel: 5.200-ft./díjfizető
Kiszállási díj: Szerződéses épületeknél és a XV. kerületben nincsen.
Szomszédos kerületeknél 3.000–ft./alkalom. Távolabbi címre 380-ft./km.
Plomba díja, FVM ügyvitel díja a vízdíj számlán fog megjelenni 2.700-ft./díjfizető
Tájékoztató árak, a meglévő szerelésekhez kell alkalmazkodni! ! !

Több mérős változatok komplett: (anyag, szerelés, műszaki átvétel, plombálás, ügyintézés)
1db.Hideg1/2”+ 1db.Meleg1/2” (2db.szárazon futó) csere 20.500-ft./lakás

(két vízórás lakás)

1db.Hideg3/4” + 1db.Meleg1/2” (2db.szárazon futó) csere 21.900-ft./lakás

(két vízórás lakás)

1db.Hideg ½” CPR(nedves) +1db.Meleg(szárazon futó) csere 22.400-ft./lakás

(két vízórás lakás)

2db.Hideg1/2"+ 2db.Meleg1/2” (4db.szárazon futó) csere 33.600-ft./lakás

(négy vízórás lakás)

1db.Hideg¾” + 1db.Hideg½”+2db.Meleg½”(4db.szárazon futó) csere 35.000-ft./lakás

(négy vízórás lakás)

1db.Hideg1/2”CPR(nedves) +1db.Hideg(száraz) +2db.Meleg(száraz) 35.500-ft./lakás

(négy vízórás lakás)

Távleolvasásra (impulzus) előkészített Maddalena, vagy „B” Meters tip. vízmérők cseréjével.
Ezek a mérők árai egységesen + 650-ft./db.
(Impulzus érzékelő és RF adóval távleolvasás lehetséges)
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A munkavégzésről:
A munka elvégzéséhez szükséges hiteles dokumentum a cserélendő mérőről, mely tartalmazza:
Gyári számot, plomba számot, mérőhely azonosító számot. (Pl: Számla részletező.)
Az óra cseréknél a hozzáférhetőséget a lakónak kell biztosítani, ahol ez nem biztosított, a
munka elvégzését a megfelelő hozzáférés hiányában nem tudjuk elvégezni. Egyedi megállapodás
alapján lehetséges a bontást és a visszaszerelést szerelőinkkel elvégeztetni.
Munkaterület biztosítása utáni, vízóra csere az, ahol a meglévő óra csatlakozása azonos az új óra
csatlakozásával, beleértve az építési hosszat is. A mérőhely kialakítás megfelel az érvényben lévő
előírásoknak. Amennyiben átalakítás szükséges vagy az óra előtti elzáró nem zárható, szakaszolónál,
főelzárónál szükséges az elzárás, felárat számítunk fel. A felhasznált anyagokat, kiskereskedelmi
áron, a többlet munkadíjat 3.200-ft./fő/óra+áfa számoljuk. (minimum:12’)
Fenti vízóra csere tartalmazza a vízórákat, tömítések, munkadíj, ügyintézés plombálással. Vízmérőkre
a gyártói garancia 1év. Kivitelezői garancia 2 év, mely nem terjed ki a mérők elakadása, eltömődése a
csőhálózati szennyeződések következtében.

Cégünk a Fővárosi Vízművek szerződött partnere, óracsere, plombálás egy időben történik.
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