MATERIAL ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO LED

Condições de venda e instalação de automatismos e outros equipamentos
Motores de Correr
OPÇÕES:
Pode selecionar as seguintes opções:
1- Cremalheira (preço por metro)
2- Instalação com deslocação
Os preços para a instalação com deslocação incluem o seguinte:
• Deslocação desde a nossa sede em Bragança até a morada do cliente, nota: cliente seleciona os Km's desde
Bragança até a sua morada.
• Mão de obra para a instalação incluindo acessórios de instalação e montagem.
• Máquinas e ferramentas para instalação do material.
No local terá de existir as seguintes condições:
• Alimentação elétrica (caso não exista poderá ser dada cotação para o mesmo).
• Maciço para fixação do automatismo
• Local para ligação de equipamento para montagem (tomada 230V disponível a uma distancia inferior a 50
metros).
• Estar alguém no local para receber os nossos técnicos.
Hora e dia a combinar entre as partes no caso de instalação.
NOTA: no caso de selecionar Instalação com deslocação não enviamos á cobrança, terá de ser efetuado o pagamento antes
do envio.

Motores de Batente e teto
OPÇÕES:
Pode selecionar as seguintes opções:
1- Instalação com deslocação
Os preços para a instalação com deslocação incluem o seguinte:
• Deslocação desde a nossa sede em Bragança até a morada do cliente, nota: cliente seleciona os Km's desde
Bragança até a sua morada.
• Mão de obra para a instalação incluindo acessórios de instalação e montagem.
• Máquinas e ferramentas para instalação do material.
No local terá de existir as seguintes condições:
• Alimentação elétrica (caso não exista poderá ser dada cotação para o mesmo).
• Condições para fixação do automatismo
• Local para ligação de equipamento para montagem (tomada 230V disponível a uma distancia inferior a 50
metros).
• Estar alguém no local para receber os nossos técnicos.
Hora e dia a combinar entre as partes no caso de instalação.
NOTA: no caso de selecionar Instalação com deslocação não enviamos á cobrança, terá de ser efetuado o pagamento antes
do envio.
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