
Waterminator Kft 

Tájékoztató a WT-3WF1 és WT-3WF2 csaptelepek beszereléséről 

 

Tisztelt Ügyfelünk!  

A WT-3WF1 és WT-3WF2 csaptelepek beszerelését a Waterminator technikusai bruttó 5080Ft 

(4000Ft+ÁFA) díj ellenében végzik el (normál beszerelés) az Ön otthonában, amennyiben: 

• Az Ön jelenlegi csaptelepe NEM fali rögzítésű, azaz a mosogatón illetve a konyhapulton került 

rögzítésre.  

o A fali rögzítésű csaptelepek nem vagy kizárólag a hideg és meleg víz kiállások mosogató 

alátörténő áthelyezését követően válthatók ki a fent megadott WT-3WF1 és WT-3WF2 

típusú csaptelepekre. Amennyiben Önnek jelenleg fali rögzítésű csaptelepe van, kérjük, 

konzultáljon egy vízvezeték szerelő szakemberrel és végeztesse el a kiállások áthelyezését. 

Az áthelyezést követően kérje technikusunk segítségét! 

• Az Ön jelenlegi csaptelepe különösebb beavatkozás és a mosogató tálca roncsolása nélkül is 

eltávolítható.  

o A régi csaptelepek esetében gyakran előfordul, hogy a csaptelep rögzítő csavarjai az évek 

használata során annyira korrodáltak illetve vízkövesek, hogy eltávolításuk nem, vagy csak 

jelentős munka árán, illetve egyes esetekben a mosogató tálca roncsolása révén 

végezhető el.  

• Az új csaptelep rögzítése nem igényli új rögzítési furat kialakítását illetve, ha igen, akkor a rögzítési 

felületnek (mosogató tálca vagy konyhapult) szokványos módon es célszerszámokkal 

megmunkálhatónak kell lennie. Nem minősül szokványos módon megmunkálható felületnek pl.: 

műkő, márványlap stb. 

Nem normál beszerelés esetén, azaz amennyiben a fenti, kizáró tényállások valamelyike megvalósul, 

technikusaink egyedi árajánlatot adnak a beszerelés illetve csere elvégzésére. 

Kérjük, hogy minden esetben, még a csaptelep megvásárlását megelőzően konzultáljon velünk (Barta 

István +36-30-933-3485) a beszerelés körülményeit, valamint a lecserélni tervezett csaptelep típusát és 

állapotát illetően, hogy a szerelés időigényét és díját egyértelműen meghatározhassák. A konzultációt és 

az elvégzendő munka felmérését jelentős mértékben segítheti, ha küld 1-1 mosogató alatt (a csap 

rögzítését) és egy mosogató felett készített fotót a jelenlegi csaptelepről az waterminatorkft@gmail.com  

email címre. 

A bruttó 5080Ft beszerelési díjat illetve az egyedi árajánlatnak megfelelő beszerelés díját Ön a 

helyszínen, közvetlenül a Waterminator Kft. munkát elvégző technikusának fizeti, a munkáról kiállított 

számla ellenében. Kiszállási díj nincs. 

Budapest, 2021. május 17. 

Üdvözlettel, Waterminator Kft. 
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