
 

 

Szolgáltatási díjszabás 2017.05.02-től 
 

Trópusi fa előlap felszerelése M-Acryl kádakra ............................................................................................... Díjmentes 
Trópusi fa előlap utólagos rendelése a kádtesthez nem lehetséges.  
Trópusi fa előlap utólagos rendelését és helyszíni felszerelését nem vállaljuk. 
 
„Hozott” kádra trópusi fa előlap felszerelése: ................................................................................................. 9.900.- 
Feltétele a hozott kád vízszintező lába is. Az ár tartalmazza az összes szükséges plusz előlaprögzítő elemet. 
 
M-Acryl kádra M-Acryl csaptelep lyukfúrás: .................................................................................................... 5.900.- 
Az ár 2017. július 1-től lép életbe. 2017. június 30-ig díjmentes.  
A csaptelepeket csomagoljuk a kádhoz, de fel nem szereljük. 
 
M-Acryl kádra Mare fejpárna lyukfúrás: .......................................................................................................... 5.900.- 
 
M-Acryl kádra „hozott” csaptelep lyukfúrás: ................................................................................................... 14.900.- 
Feltétele a csaptelep, vagy annak a komplett műszaki dokumentációjának a biztosítása 
a pontos pozíciók írásos megjelölésével. A hozott csaptelepet nem szereljük fel a kádtestre. 
 
„Hozott” kádra M-Acryl csaptelep lyukfúrása: ................................................................................................ 14.900.- 
Feltétele a kádtest biztosítása a pontos csaptelep pozíciók írásos megjelölésével.  
A csaptelepet csomagoljuk a kádhoz, de fel nem szereljük. 
 
Csak kád és kapaszkodó rendelés esetén a kádon a furatokat nem fúrjuk ki! 
 

A fenti tételek esetében a rendelés visszaigazolásunkat követő 24 óra után rendelés lemondást,  
visszamondást nem tudunk elfogadni. 

 

Hidromasszázs díjszabás: 
 

Eltérő, egyedi igények szerinti masszázsrendszer beépítés felár: ................................................................... 12.700.- 
Technikai rajzon a változást, elképzelést kérjük feltüntetni és elküldeni részünkre. 
 
További Easy Clean vízfúvóka beépítés: ........................................................................................................... 7.500.-/db 
 
További mini fúvóka beépítés: ......................................................................................................................... 7.000.-/db 
 
További SLIM fúvóka beépítése: ...................................................................................................................... 9.900.-/db 
Normál és mini. 
 
Nagyobb teljesítményű vízpumpa beépítés felára: ......................................................................................... 19.500.- 
 
„Hozott” kádba masszázsrendszer, színterápia beépítése: ............................................................................. Díjmentes 
Feltétele, hogy a kád rendelkezzen a szükséges műszaki bizonylatokkal az anyagkombinációról.  
Kádtest falvastagság maximum 10 mm. Kádtest fenékvastagság maximum 25 mm. Anyag: Akril 
 

A beérkezett hidromasszázs rendeléseket 2 munkanapon belül feldolgozzuk. 
A rendelés visszaigazolás után a 24 órán túli rendelés lemondást, visszamondást nem tudjuk elfogadni. 

A fenti árak bruttó listaárak, melyekből viszonteladóinknak 20% kedvezményt biztosítunk. 
 
További kérdés esetén forduljon munkatársunkhoz a gyartaselokeszites@metahungary.hu e-mail címen, vagy a  
+36 76/540-255-ös telefonszámon munkaidőben. 
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