Montering af CUBE køleenhed til eksisterende Quooker-løsning
Monteringen beskrevet nedenfor forudsætter, at du allerede har en Quooker-hane og
Quooker-beholder monteret og dermed kun skal have eftermonteret en Quooker CUBE
køleenhed. Det er desuden en forudsætning, at hane og beholder begge er kompatible
med CUBE. Det er de, hvis der er et W i serienummeret på både hane og beholder.

Monteringsbetingelser
Du skal sikre dig, at der er fysisk plads til at installere CUBE-enheden i dit køkkenskab,
og at køkkenskabet er ventileret som anvist i vores vejledning. CUBE skal tilsluttes koldt
vand ved at det medfølgende T-stykke installeres på dit eksisterende vandudtag. Ved
pladsmangel i skabet, kan det være nødvendigt for Quooker-montøren f.eks. at montere
en vinkel på den eksisterende VVS-installation. CUBE kræver tilslutning til en stikkontakt,
evt. via en Quooker energifordeler (kan tilkøbes direkte hos Quooker-montøren).
Se CUBE-installationsvejledningen for yderligere information.
Find den på quooker.dk/service/vejledning-til-installation
Montering foretages kun til lovligt udførte vand- og elinstallationer. Det er Quookermontøren, der vurderer, om de fremførte installationer er korrekte og lovlige.
Det er vigtigt, at der er gjort klar til montøren, sådan at din CUBE problemfrit kan blive
installeret. Husk derfor, at pladsen omkring installationsstedet skal være ryddet og
skabslågen afmonteret. Der skal kunne lukkes for vandforsyningen.
Ved ukorrekt eller mangelfuld el/vand forsyning/installation, skal udbedringen foretages
af egnet installatør. Dette er ikke noget Quooker-montøren kan udføre. I tilfælde af
ukorrekt eller mangelfuld forsyning af vand og strøm, hvor Quooker ikke har mulighed
for at teste og/eller færdiggøre installationen, vil en genkørsel og eventuel ekstratid
som følge heraf blive faktureret.

Priser
Det er ikke muligt at tilbyde en fast pris på installation af Quooker CUBE til eksisterende
Quooker-løsning.
Hvis monteringsbetingelserne er opfyldt, skal du som udgangspunkt regne med, at det
tager et par timer for vores erfarne montører. Dertil kommer kørsel. Hvis der er behov for
ekstra materialer, ekstra tid eller kørsel, vil det blive tillagt.
Quooker-montørens timepris er 645kr. og kørsel koster 400kr. Alle priser er inkl. moms.

Bestilling og afbestilling
Montering skal rekvireres minimum 7 hverdage før ønsket montering. Konkret
installationsdato vil blive aftalt og koordineret efter modtagelse af ordrebekræftelse.
Forvent ca. 10 arbejdsdage fra bestilling til montering.
Afbestilling af montage skal ske senest 2 hverdage inden monteringsdato.
Der tages forbehold for prisjusteringer og tilgængelighed af installationstilbuddet.

