Priser & Monteringsbetingelser
Montering inkluderer
•
•
•

Montering og fastgørelse af hane/haner, samt montering af beholder
Tilslutning af hane/haner og beholder til vand, el og evt. afløb
Gennemgående test af at alt fungerer, inkl. oprydning og rengøring

Montering udføres kun til lovligt udførte vand- og el-installationer, som er ført frem til
monteringsstedet. Det er alene en autoriseret Quooker-montør, der vurderer om
installationerne er korrekte og lovlige.
Vær klar til montering
Det er vigtigt, at der er gjort klar til montøren, så din Quooker problemfrit kan installeres:
•
•
•
•

El, vand og afløbsinstallationer skal være på plads og lovligt udført
Hul til hane/haner skal være boret, medmindre Quooker er bestilt til at gøre dette
Pladsen omkring monteringsstedet skal være ryddet
Er der tilvalgt en CUBE, skal der være etableret ventilation i skabet, jf. vores vejledning

Ved ukorrekt eller mangelfuld installation, skal udbedringen foretages af egen installatør og i
tilfælde af mangelfuld forsyning af vand og strøm, hvor Quooker ikke har mulighed for at teste
og/eller færdiggøre installationen, vil en genkørsel og eventuel ekstratid blive faktureret.
Bestilling og afbestilling
•
•
•

Montering skal rekvireres minimum 7 hverdage før ønsket montering
Afbestilling af montage skal ske senest 2 hverdage før aftalt monteringsdato
Ved for sen afbestilling faktureres én kørsel
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Priser

Pris DKK

Montering af 1 Quooker-sæt inkl. beholder til kogende vand (jf. ovenstående)

1.595,-

Montering af CUBE (gælder kun ved montering samtidig med Quooker-sæt)

650,-

Boring af hul til hane/haner (træ, stål, corian) pr. hul

250,-

Boring af hul til hane/haner (sten, marmor, keramik, granit) pr. hul

400,-

Boring af hul til beholder i bunden af vaskeskab

250,-

Elinstallation til dåse

100,-

Forgæves kørsel

350,-

Genkørsel på samme installation

350,-

Timeløn (afregnes pr. påbegyndte halve time)

745,-

Priser er inkl. moms og under forudsætning af, at montøren kan komme til og at der er gjort klar jf. ovenstående betingelser.
Monteringspris er inkl. en kørsel. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

