STARTPACK ‐ DEFINICE: SERVISNÍ BALÍČEK PRO PRVNÍ START VZT JEDNOTKY

„STARTPACK“ – servisní balíček pro první start VZT jednotky
STARTPACK – DEFINICE:
Startpack je servisní balíček pro první start VZT jednotky ze sortimentu společnosti ELEKTRODESIGN Ventilátory spol. s.r.o.
(dále jen „EDV“). VZT jednotka musí mít nainstalovaný regulační systém ze sortimentu společnosti EDV. Cena balíčku
STARTPACK je 8.700,- Kč bez DPH. V rámci podpory zákazníků je možné jej získat se slevou či „ZDARMA“ v rámci
marketingové akce „STARTPACK ZDARMA“ za níže uvedených podmínek.

VZT jednotky, u kterých lze využít STARTPACK se slevou či „zdarma“
VZT jednotky s nainstalovaným regulačním systémem od firmy ELEKTRODESIGN Ventilátory s.r.o.:
•
DUOVENT COMPACT DV (MVAV, DVAV, DCOP, DCAV)
•
DUOVENT COMPACT RV (MVAV, DVAV, DCOP, DCAV)
•
DUOVENT MODULÁR (DVAV, DCOP, DCAV)
•
RHE (Pro-REG)
•
DUOVENT COMPACT DV TOP (MVAV, DVAV, DCOP, DCAV)
•
CADB-S Ekonovent, CADB-HE Ecowatt, CADT-HE Ecowatt (MVAV, DVAV, DCOP, DCAV)
•
RME (MVAV, DVAV, DCOP, DCAV)
•
RMW (MVAV, DVAV, DCOP, DCAV)

Co obsahuje instalační balíček STARTPACK?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Službu „zdarma“ k vybraným větracím jednotkám s nainstalovaným regulačním systémem pro vybrané zákazníky
Zprovoznění systému v místě instalace
Kontrola připojení na síť a první start
Ověření funkce regulátoru
Ověření funkce čidel
Ověření funkce ovladače
Ověření činnosti ESU a regulátoru
Kontrola dílenského nastavení (SETPACK – 3.500,-Kč)
Kontrola zapojení externích čidel
Kontrola zapojení externích zařízení
Kontrola chybových a provozních hlášení
Kontrola směru proudění vzdušiny
Měření průtoku vzduchu a disponibilního tlaku u zařízení, která to umožňují (po dohodě s objednatelem)
Možnost prodloužené záruky na chod řídicího systému o 12 měsíců
Cena obsahuje dopravu servisních techniků z nejbližší pobočky EDV
Cena neobsahuje činnosti nad rámec výše uvedených
Služba se poskytuje pouze v rámci ČR

Kdo může využít STARTPACK se slevou či „zdarma?“

Vybraný zákazník firmy EDV, který je firma nebo podnikatel, dodržuje platební morálku (tzn. nemá faktury po splatnosti),
má podepsané aktuální VOP a je ve smluvním programu dle výše obratu. Informujte se u svého obchodního zástupce firmy
EDV na vaše konkrétní podmínky a váš status ve smluvním programu.

Jak objednat balíček STARTPACK „zdarma?“
Pro využití balíčku STARTPACK „ZDARMA“ doporučujeme následující postup:
•
Zkontaktujte svého obchodního zástupce firmy EDV a zjistěte svůj status/nárok na STARTPACK „zdarma“
•
Vyberte si podporovanou VZT jednotku a regulační systém pro STARTPACK „ZDARMA“
•
Stáhněte si na webu EDV: Objednávka uvádění do provozu - STARTPACK
•
Závaznou objednávku na STARTPACK odešlete na servisní oddělení: servis@elektrodesign.cz
•
Před domluvením termínu zprovoznění VZT jednotky se ujistěte, že splňujete podmínky instalační a stavební
připravenosti dle dokumentu na webu EDV zde: Podmínky uvádění do provozu
•
Pokud nejsou splněny podmínky stavební a instalační připravenosti, výjezd na STARTPACK se neuskuteční. V případě
nepřipravenosti na instalaci a marného výjezdu je STARTPACK „zdarma“ vyčerpán a následné výjezdy budou již
fakturované dle aktuálního ceníku.: Sazebník servisních prací a služeb

Podmínky záruky na výše uvedené VZT jednotky:
Na výše uvedené VZT jednotky se vztahuje podmínka uvedení do provozu výhradně Prodávajícím, anebo třetí osobou k tomu
Prodávajícím určenou. Kupující je povinen zajistit zapsání údaje o osobě zprovozňující zařízení do Technického listu.
Nedodržení výše uvedených podmínek má za následek zánik práv Kupujícího z vadného plnění a ze Záruky za jakost.
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