Spoštovani.
V nabiralnikih, časopisih in Facebook - u ste zasledili prodajo klimatskih
naprav (z že vključeno montažo).
Sporočamo vam, da je nakup klim možen vsem našim etažnih lastnikom, kot
tudi vsem, ki ste reklamo zasledili v časopisu.
Vas zanima cena klime?
Cena klime znaša 880 €.
Vsem našim strankam, ki živite v stavbah, ki jih upravlja Habit pa dodatno
omogočamo:
-

osnovno ceno 792€ (z že vključenim 10% popustom) in
obročno odplačevanje na 24 obrokov (po 33€ brez obresti ob plačilu
mesečnih obveznosti).

Nakup klime z montažo je dostopen tudi vam vsem ostalim, le pod
drugačnimi pogoji.
Za vse vas ostale stranke je možen nakup klime po ceni 880 € in ob 1x
plačilu.
Ob priloženem kuponu (10% popust) pa je tudi vaša cena lahko 792€.
Pohitite z naročilom.
Lep pozdrav.

24 obrokov po

33 eur / mesec
z vključeno montažo

Plačilo za naše stranke
ob mesečni položnici.

do

5 let

garancije

info@habit.si

080 62 20

Naj vreme ne vpliva na kakovost vašega
bivanja. Osvežite se z izbrano klimatsko
napravo. Živite bolje.
STENSKA INVERTERSKA KLIMATSKA NAPRAVA
NEXYA S4 E INVERTER
• Pripravljena za Wi-Fi upravljanje
• Avtomatsko delovanje
• Nočni režim delovanja – sleep
• Razvlaževanje
• Funkcija hlajenja do -15°C in ogrevanje
do -15°C zunanje temperature
• Hladilna moč (min/ocenjena/max) v kW:
1.11/3.52/4.16

• Grelna moč (min/ocenjena/max) v kW: 1.08/3.37/4.22
• SCOOP: 4,0
• SEER: 6,4
• Garancija 1 leto, v kolikor pri nas vsako leto
opravite redni letni servis klimatske naprave
se garancija podaljšuje do 5 let.

Živite bolje

Stenska inverterska
klimatska naprava
Visoko učinkovita tehnologija
A++ pri hlajenju
A+ pri gretju
Toplotna črpalka
Klimatska naprava deluje na
principu toplotne črpalke in lahko
nadomesti ostale ogrevalne
sisteme v predhodnih obdobjih.

080 62 20

Daljinsko upravljanje
Z daljinskim upravljalcem lahko
izberete željeno udobje
ob željenem času.
Ekološki hladilni medij R32
Okolju bolj prijazen plin in višja
zmogljivost hlajenja

Olimpia Splendid
inverter sistem

Prvih 50 kupcev
klimatske naprave
bomo obdarili
s praktičnim
ventilatorjem

Proizvajalec:
Olimpia Splendid je italijansko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1956. Odlikuje ga več kot 60 letna tradicija
v inovacijah in vrhunsko oblikovanje na področju klimatskih naprav, toplotnih črpalk in ostalih naprav za dom.
Podjetje je cenjeno predvsem zaradi visoke kakovosti proizvodov, ki jih izdelujejo v matični tovarni v Italiji. S pomočjo prodružnic v Braziliji, Španiji, Franciji in na Kitajskem so znani po vsem svetu. Njihove oblikovalske presežke
potrjujejo mnoge mednarodne nagrade na področju oblikovanja.
http://www.olimpiasplendid.com/os-world/company

Habit ponuja klimatske napave v sodelovanju s podjetjem KLIMAELEKTRO, ki je
v Sloveniji uvoznik in pooblašeni distributer in serviser za klimatske naprave
Olimpia Splendid.
Osnovna montaža zajema svetovanje stranki pred namestitvijo klimatske
naprave, zaščito prostora ali objekta pred montažo, izdelavo enega preboja
v opečnat zid debeline do 30cm, dobavo in vgradnjo zunanje in notranje konzole,
dobavo in vgradnjo freonske povezave do skupne dolžine 3m, montažo zunanje
in notranje enote do višine 3m, odvod kondenza iz notranje in zunanje enote
na osnovi prostega pada v predpripravljen odtok do 3m, električni priklop na
vnaprej pripravljeno vtičnico do dveh metrov inštalacije, nadometno montažo
povezovalnih inštalacij v zaščitni zaobljeni sistemski kanal, vakumiranje in zagon
sistema, seznanitev stranke z navodili za uporabo in o vsakoletnem servisiranju
pred začetkom hladilne sezone.

V primeru odstopanj se ob montaži določi in obračuna dodatek k osnovni ceni
montaže klimatske naprave.
Splošna garancija velja za 1 leto. V kolikor stranka opravi po prvem letu vsako leto
redni servis se garancija podaljšuje do 5 let. Predviden rok dobave 7-14 dni.
V primeru nadpovprečnega povpraševanja si pridržujemo pravico do podaljšanja
roka dobave in montaže.
Nakup klimatske naprave po ponujeni ceni bomo omogočili vsem strankam
podjetja Habit, ki bodo imele ob nakupu klimatske naprave poravnane vse
finančne obveznosti do podjetja Habit.

Živite bolje

