Įmonės kodas: 305172448
PVM kodas LT100012405812
LT89 7300 0101 5891 0450

Gerbiamas Saunier Duval dujinio katilo vartotojau,
Džiaugiamės, kad esate mūsų Klientas!
Aptarnaujame dujinius katilus jau daugiau nei 25 metus. Daug bendraujame su klientais, stengiamės
suprasti jų norus ir poreikius. Atsižvelgdami į savo klientų pageidavimus, siūlome sudaryti abonentines dujinių
katilų aptarnavimo sutartis. Pagal šias sutartis įsipareigojame reguliariai kiekvienais metais prižiūrėti Jūsų katilą
– atlikti profilaktiką, konsultuoti, atvykti kylant klausimams – reguliariai prižiūrimas katilas tarnaus ilgai ir
patikimai.
Šiuo metu siūlome abonentinių planų paketus – PLANAS_ Naujakuriai, PLANAS_7 ir PLANAS_9.

PLANAS_Naujakuriai (7 EUR / mėn.) - skirtas naujų katilų savininkams. Pasirinkus šį planą galioja:
●
●
●
●

50 % nuolaida naujo dujinio katilo paleidimo-derinimo darbams. - 49 EUR (vertė 98 EUR);
Kasmetinė dujinio katilo profilaktika (vertė iki 85 EUR);
100 % nuolaida - 2 atvykimai / metus smulkiems remontams iki 1 val. (vertė 2x50 EUR);
5 metų garantija. Terminas skaičiuojamas nuo paleidimo-derinimo darbų atlikimo datos.

PLANAS_7 (7 EUR / mėn.) - skirtas katilų savininkams, kurių katilas paleistas ir eksploatuojamas - katilams iki
penkių metų senumo. Pasirinkus šį planą galioja:
●
●
●
●

Kasmetinė dujinio katilo profilaktika (vertė iki 85 EUR);
100 % nuolaida - 2 atvykimai / metus smulkiems remontams iki 1 val. (vertė 2x50 EUR);
50 % nuolaida įrangos montavimui techninės priežiūros metu;
2 metų garantija ir tolimesnis aptarnavimas iki 5 metų. Terminas skaičiuojamas nuo katilo paleidimo
datos.

PLANAS_9 (9,6 EUR / mėn.) - skirtas katilų savininkams, kurių katilų amžius 5 ir daugiau metų. Pasirinkus šį
planą galioja:
●
●
●
●

Kasmetinė dujinio katilo profilaktika (vertė iki 85 EUR);
100 % nuolaida - 2 atvykimai / metus smulkiems remontams iki 1 val. (vertė 2x50 EUR);
50 % nuolaida įrangos montavimui techninės priežiūros metu;
50 EUR vertės nuolaida keičiamoms detalėms / metus;

Nr.

Paslaugos

PLANAS_Naujakuriai

PLANAS_7

7 EUR / MĖN.

7 EUR / MĖN.
-

PLANAS_9
9,6 EUR / MĖN.

1.

Katilo paleidimas

49 EUR (50%)

2.

Katilo profilaktika

0 EUR (100%)

0 EUR (100%)

0 EUR (100%)

3.

2 atvykimai / metus iki 1 h

0 EUR (100%)

0 EUR (100%)

0 EUR (100%)

4.

Nuolaida keičiamoms detalėms /
metus

-

50 EUR

5.

Garantija

5 metai

-

2 metai

-

*Į kainą nėra įskaičiuotos transporto išlaidos ne Vilniaus mieste ir automobilio stovėjimas mokamose miesto zonose.

Pagarbiai Saunier Duval katilų serviso komanda

+370 699 42000

servisas@solidum.lt

www.solidum.lt

Pušų g. 10, Vilnius 08120

