Gerbiamas Saunier Duval dujinio katilo vartotojau,
Džiaugiamės, kad esate mūsų klientas!
Aptarnaujame dujinius katilus jau daugiau nei 20 metų. 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
turimą katilą – atlikti profilaktiką, konsultuoti, atvykti kylant klausimams – reguliariai prižiūrimas katilas tarnaus
ilgai ir patikimai.
Šiuo metu turime du abonementinių planų paketus – P
 LANAS_6 ir P
 LANAS_8
PLANAS_6 - (6 EUR abonentinis kasmėnesinis mokestis) rekomenduojame rinktis naujų katilų savininkams
Pasirinkęs šį planą vartotojas gauna:
●
●
●
●
●

50 % nuolaidą naujo dujinio katilo paleidimo-derinimo darbams. Kaina po nuolaidos 40 EUR (vertė 80
EUR);
100 % nuolaidą kasmetinei dujinio katilo profilaktikai (vertė 80 EUR);
100 % nuolaidą dviems atvykimams smulkiems remontams iki 1 val. (vertė 2x40 EUR);
Nuolaidą katilui nuo nuo 40 iki 100 EUR (priklausomai nuo katilo modelio) keičiant seną katilą į naują;
5 metų garantiją naujiems katilams. Terminas skaičiuojamas nuo paleidimo-derinimo darbų atlikimo
datos.

PLANAS_8 - (8 EUR abonentinis kasmėnesinis mokestis) r ekomenduojame rinktis katilų savininkams, kurių
katilai yra 5 ir daugiau metų
Pasirinkęs šį planą vartotojas gauna:
●
●
●
●

100 % nuolaidą kasmetinei dujinio katilo profilaktikai (vertė 80 EUR);
100 % nuolaidą dviems atvykimams smulkiems remontams iki 1 val. (vertė 2x40 EUR);
50 EUR vertės nuolaidą remontuojamo katilo atsarginėms detalėms per einamuosius sutarties metus;
Nuolaidą katilui nuo 130 iki 230 EUR (priklausomai nuo katilo modelio) keičiant seną katilą į naują.

Planų santrauka:

Eil. nr.

PLANAS_6

PLANAS_8

6 EUR / MĖN.

8 EUR / MĖN.

Paslaugos kaina su
nuolaida

Paslaugos kaina su
nuolaida

Įeinančios paslaugos

1

Paleidimas

40 EUR (50%)

-

2

Profilaktika

0 EUR (100%)

0 EUR (100%)

3

Du atvykimai iki 1 val.

0 EUR (100%)

0 EUR (100%)

4

Nuolaida keičiamoms atsarginėms detalėms

-

50 EUR

5

Nuolaida naujam katilui

Nuo 40 iki 100 EUR

Nuo 130 iki 230 EUR

6

Naujo katilo garantija

5 metai

-

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