Валидна от 01.01.2022

ЦЕНОВА ЛИСТА
https://termocom-bg.com
Термокомплект ООД - бул.”Александър Стамболийски” № 87, ет.1, 1303, София, България / тел.: +359 2 930 40 55; +359 2 930 40 66

Услуги
Индивидуално посещение в работен ден между 9:00 и 17:00 ч (за 1 имот)
Индивидуално посещение във фиксиран ден и час /от 9:00 до 17:00/ при наличие на
техническа възможност или извънработен ден след съгласуване (за 1 имот)
Допълнителен отчет на уред /електронен разпределител и водомер/ извън двете
дати на годишен отчет- за 1бр. уред
Допълнителен отчет на топломер извън двете дати на годишен отчет - за 1бр. уред
Стандартен монтаж на разпределител (вкл. заснемане, активация)
Стандартен монтаж на разпределител с машина за панелен радиатор (вкл.
заснемане, активация)
Стандартен монтаж на топломер (вкл. пломбиране и активация)
Стандартен монтаж на водомер
Монтаж на допълнителен спирателен кран и присъединителни части
Диагностика на топломер
Преместване на уред от стар на нов радиатор (вкл. монтаж)
Преместване на уред от стар на нов панелен радиатор (вкл. монтаж)
Монтаж на паднал уред
Пломбиране на водомер
Пломбиране на топломер
Пломбиране на втори спирателен кран (за 1бр.)
Проверка на разпределител
Активиране на радио функция
Демонтаж на разпределител
Демонтаж на водомер
Демонтаж на топломер
Констативен протокол за демонтаж (цена на уред)
Метрологична проверка на топломер /демонтаж на топломера, проверка в метрологична
лаборатория, монтаж и плобиране/
Профилактика на абонатна станция
Пълнене и източване на инсталацията /проверка за плътност след монтажни дейности/ до
24 апартамента
Пълнене и източване на инсталацията /проверка за плътност след монтажни дейности/
над 24 апартамента
Стандартен монтаж на радиаторен вентил 1/2", Siemens VEN115
Стандартен монтаж на радиаторен вентил 3/4", Siemens VEN120
Хидравлична проба след монтаж на вентил
Монтаж на термостатна глава, Siemens RTN51
Монтаж на отоплително тяло - радиатор, лира
Оглед на инсталация за констатиране на повреди
Профилактика на термостатна глава
Профилактика на радиаторен вентил
Профилактика на топломер
Обезвъздушаване на радиатор
Инкасо на място в имота (за 1 имот)
Обработка на заявление за промяна на прогнозна база
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Към всички услуги се добавя цена за посещение
тел.: +359 2 930 40 55; +359 2 930 40 66; +359 888 999 608;
office@termocom-bg.com;
Термокомплект ООД - бул.”Александър Стамболийски” № 87, ет.1, 1303, София, България

Термокомплект ООД си запазва правото да променя цени и списък с предлаганите продукти и услуги без
предизвестие

