אוגוסט 2020

תקנון התקנת מזגן ומחירון תוספות
התקנות מזגנים מתבצעות באמצעות חברת א.ל.מ .סחר  2000בע"מ ובשיתוף קבלני משנה שנשכרו לביצוע העבודות.
במידה ורכשת התקנה בעת ההזמנה ,הזמנתך כוללת התקנה בסיסית ,ההתקנה תתבצע עד  14ימי עסקים מיום אספקת
המזגן (ייתכנו שינויים מעת לעת)..
לאחר אספקת המזגן לביתך ,נציג החברה ייצור עמך קשר טלפוני לתיאום מועד להתקנה.
הערות:
• לא יתאפשרו התקנות מזגנים באזורים הבאים :מזרח ירושלים ,אזור ים המלח והבקעה ,צפון רמת הגולן ,אזור
הערבה.
• ייתכנו תוספות בהתקנת המזגן מעבר למפורט בהזמנה ,אותן יש לשלם ישירות למתקין עפ"י מחירון זה .אנא וודא
עם המתקין את מחיר התוספות לפני תחילת העבודה ,ואשר בחתימתך את ביצוע ההתקנה.
• החזר כספי בגין ביטול התקנה (רכיב ההתקנה בלבד) יתאפשר בטרם חתימתך על אישור ההתקנה ובכפוף
למדיניות החברה .שינוי/ביטול ההתקנה לאחר תחילת העבודה – יחוייב בתשלום.
• התקנת מזגן על תשתית קיימת אינה כוללת תיקון וניקוי הצנרת הקיימת ,ואינה כוללת פירוק מזגן ישן.
• חברת א.ל.מ .או מי מטעמה אינה אחראית לכל תקלה/נזק שיגרם כתוצאה מחיבור יחידת המזגן על כל תשתית
קיימת שהכין הלקוח ,שלא בוצעו ע"י חברת א.ל.מ .לרבות צנרת גז ,חשמל ,ניקוז ,ואביזרים נלווים אחרים.
• התקנת מזגן מיני מרכזי מחייבת ביקור יועץ ,במהלך הייעוץ יפורטו כל מרכיבי ההתקנה (מעבר להתקנה הבסיסית)
בהתאם למחירון תוספות שנמצא בידי היועץ/מתקין .תוספות ישולמו ישירות למתקין.
מחיר צרכן
תאור
מס'
₪ 120/100
 .1תוספת צנרת גז (מעבר לסטנדרט)  1מ"א ללא תעלה עד 3.5כ"ס (" 4-5 / )5/8כ"ס ("¾)
₪ 10
 .2תוספת צינור ניקוז גמיש (מעבר לסטנדרט)  1מ"א (ללא תעלה וללא בידוד)
₪ 40
 .3כיסוי פלסטי לצנרת גז (תעלת  1 )PVCמ"א
₪ 250/180
 .4קידוח למעבר צנרת דרך קיר בטון עובי עד 25 -ס"מ  /מעל  25ס"מ
₪ 70
 .5חציבה בקיר להנחת צנרת (ללא סגירה) מותנה באישור המתקין  1מ"א בקיר בלוקים
 .6הרמת יח' חיצונית לגובה מעל  3מ' (לא כולל מנוף) למזגן עד  1.5כ"ס /למזגן מ 2-כ"ס עד  3.5כ"ס ₪ 200/100
₪ 100
 .7פירוק  /ניסור סורג סטנדרטי מחלון עד גודל  1.5מ"ר ללא החזרה
₪ 60
 .8תיקון צנרת גז ישנה עבור כל צינור גז ,בזמן ההתקנה
₪ 150
 .9שטיפת צנרת גז -ניקוי צנרת ישנה
 .10פירוק מזגן ישן כולל פינוי (לא כולל מנוף) מותנה באישור המתקין /מזגן עד  1.5כ"ס מזגן מ 2-עד₪ 250/150 3.5
כ"ס
₪ 150
 .11התקנה בשלבים (עבור כל שלב)
₪ 650/450
 .12נקודת חשמל ,קו נפרד (ללא תעלות וחציבות) חד פאזי  /תלת פאזי
 .13קופסת חשמל חיצונית מוגן מים (פקט  ,)ON-OFFחובה להתקין סמוך למעבה כאמצעי ניתוק נוסף₪ 180 .
 .14פתח אספקה/יניקה נוסף למיני מרכזי (כולל גריל סטנדרטי,מתאם ותעלה שרשורית) בקיר בלוקים ₪ 400
 המחירים כוללים מע"מ ,על בסיס תשלום מזומן (ישולמו למתקין ביום ההתקנה בהתאם להתקשרות בין הלקוח
למתקין).
 ייתכנו תוספות שאינן מופיעות במחירון זה ,עבור עבודות מיוחדות יקבע מחיר מיוחד (בהתאם להתקשרות בין
הלקוח למתקין).
 מחיר התקנת המזגן אינו כולל עבודות בניה ,איטום ,אינסטלציה ,עבודות חשמל ותיקוני צבע.
 = קיים באינדקס א.ל.מ.
 מ"א = מטר אורך.
לקוח נכבד:
אחריות חברת א.ל.מ .להתקנת המזגן הינה ל 5-שנים (האמור מתייחס לאחריות על ההתקנה בלבד):
שנה אחת ( 12חודשים) :אחריות מלאה בתוקף מיום ההתקנה .ובנוסף אחריות מורחבת ל 4-שנים בתוספת תשלום בסך
 150ש"ח עבור ביקור מתקין.
לכל פניה בנושא התקנת המזגן נא להתקשר למחלקת התקנות מזגנים א.ל.מ .טל',03-9141201 :
פקס ,03-9241761 :מיילurik@alm.co.il :

