Nabídka na opravu systému domovních telefonů
a zvonků pro 98 bytů digitálním způsobem Tesla
v domě
Požadavek :

Údolní 1174 v Praze 4
funkční systém domovních telefonů s minimální
poruchovostí a dlouhou životností

Doporučené řešení : po zvážení doporučuji neopravovat starý systém, ale
vyměnit starý analogový systém za digitální BUS 2n
Řešením je kompletní výměna systému analogových domovních telefonů
za digitální, tj. tablo, napaječ, telefony vše v digitálu.
Důvodem je vlastnost digitálního telefonu, která se při poruše nebo vyvěše
ní sluchátka sám do 20 sekund odpojí od sítě a nezhoršuje či přímo nezne
možní ostatním provoz v systému domovních telefonů, čemuž u analogové
verze ani při nejkvalitnějším provedení materiálu a práce nelze předejít.
Navíc ve Vašem domě je obrovský problém sehnat postupně všechny
nájemníky, aby byli doma a dle mého seznamu je v domě ještě několik
neopravovaných či nezkontrolovaných starých telefonů, kde stačí jedna drobná
závada a nefunguje nikomu nic. To v digitálu nehrozí, kdo se nezúčastní,
nebude mu fungovat nic a kdo se zúčastní, funguje mu vše.
Digitální verze má navíc možnost si telefonovat mezi sebou v domě, lze
snadno rozšířit, není potřeba výměny kabelů, stačí jen dva dráty, takže pokud
se některá odbočka nyní ve čtyřdrátu poškodí, máte možnost se do
bytu dostat po zbývajících drátech či po bývalém rozhlasu po drátě nebo
telefonní lince a nemusí se tahat nové vedení.Stoupačky už máte nataženy a
zapojeny od nás novými kabely SYKFY, takže se nemusí ani opravovat !
Navíc digitální telefony v sobě mají regulaci zvonění a lze je i vypnout !
Zvonkové tablo se nemusí měnit celé, ale jen vnitřní bloky s tlačítky a
el.vrátným, nikoliv krabice a rámy, což také ušetříte.
Tento digitální systém je plně kompaktibilní s Vaším novým elektrickým
zámkem, což starý analogový systém bohužel není. Navíc se vyřeší utrhané
dráty v table stejně jako staré vyzváněcí vedení a krabice, ty už nebudou třeba.
Mohu Vám ponechat zvonění z chodby anebo jej separovat do nového telefonu,
ten Vám bude zvonit digitálně různými melodiemi.
Pokud by někdo digitální zvonění neslyšel nebo slyšel špatně, mohu mu propojit
telefon se starám zvonkem ( + 200,) nebo namontovat bezdrátový zvonek,

který se dá nosit v kapse stále s sebou ( + 500,).
Cenový rozsah :
1 ks blok EV BUS Karat + 2tl
2.481,
7 ks blok 4FN23102.1 (7 tlačítek + zámek) Karat BUS
á 1.392,
9.744,
7 ks blok 4FN23103.1
á 1.210,
8.470,
napaječ Tesla BUS 4FN67249
1.331,
98 ks domovní telefon Tesla DT Elegant á 762,
74.676,

cena materiálu dle ceníku Tesla

96.702 ,

další drobný materiál výše neuvedený
doprava + režie
práce

max. 500,
max. 2.000,
max. 30.000,

Celkem maximálně s DPH:

129.202, Kč vč.DPH

Samozřejmostí je u všeho nového materiálu prodloužená záruka 60 měsíců
a zaručený i další pozáruční servis minimálně dalších 60 měsíců za ceny dle
ceníku Tesla a práce dle běžných cen.
Doporučuji Vám si nechat udělat více nabídek pro kontrolu ceny opravy !!!
V případě zájmu počítejte s dobou montáží 2 týdny, tj. někdo může být až 10
dnů bez zvonků ( kdo se napíše do bližšího termínu, bude dřív fungovat).
V tomto systému se postupně zapojují nové telefony a ihned zprovozňují.
Pokud se někdo zatím nezúčastní, ostatní na něm nejsou závislí a až se dotyčný
uráčí dostavit a kontaktovat nás, telefon mu připojíme za cenu dopravy a režie
navíc ( + 600, až 900, Kč dle pracnosti ).

Záruční lhůta na celý systém : 60 měsíců.
Záruční opravy : standardně do 48 hodin,
v krajním případě nejdéle do 98 hodin od nahlášení,
pokud by byla hromadná závada, tak i podstatně dříve.
Dovolím si dodat, že jako montéři s více jak 25letou praxí, z toho více jak 20 let
praxe jen na domovních telefonech Tesla, jsme schopni i zdánlivě
kompikovanou závadu vyřešit velmi rychle a hladce. Většině montérů, kteří jen
občas dělají domovní zvonky, musí volat servisního technika z Tesly nebo
posílat vadný díl do servisu, takže pokud nebudete mít ve smlouvě, že záruční
opravy dodavatel vyřeší např. do 48 hodin, můžete být třeba měsíc bez zvonků,

neboť pokud termín záruční opravy není ve smlouvě, platí dle zákona
lhůta opravy do 30ti dní a tak to i většinou je.
Jsem jeden z mála montérů, co jen tuto práci dělá nepřetržitě tak dlouho
a zřejmě jediný, co dělá jen Teslu, ostatní montují různé systémy zvonků. Proto
mám léty vyzkoušený osvědčený vypracovaný kvalitní pracovní postup a
nabízím jen opravdu kvalitní materiál, neboť není v mém zájmu jezdit něco
opravovat.
Mimozáruční opravy : nejdéle do týdne, pokud si připlatíte za rychlý akční
dojezd, tak i podstatně rychleji. (Akční dojezd může činit max. 2x200 km=
cena okolo 1.200, Kč za dojezd v řádu několika hodin přímo z montáže).
Záleží samozřejmě vždy na dohodě a okolnostech, pokud někomu třeba
„spadne“ sluchátko (resp. s ním pořádně třískne) a nemluví mu, nemusíme
se pravděpodobně hned sebrat a přijet třeba z Třeboně, telefon dotyčnému
dále zvoní a i otvírá o ostatním fuguje stále stejně.
Pokude by mimozáruční oprava znemožnila provoz i jiným účastníkům,
přijedeme jako v případě záruční opravy, jen s tím rozdílem, že tomu, kdo
zavinil závadu, bude naúčtována reálná cena opravy včetně cestovného.
Pokud dotyčný viník odmítne opravu uhradit, bude mu telefon vyřazen až
do uhrazení ceny opravy, kterou může po dohodě uhradit majitel domu.
Nejbližší možný reálný termín:

červen nebo září 2015.

Cenová nabídka platí do konce 3.čtvrtletí 2015.
Ceny si můžete zkontrolovat na www.teslastropkov.cz
Děkuji za zájem, Štangel Jiří,
tel: 603 313 349, 725 821 549, legnats@seznam.cz

