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Termék adatai (az ügyfél tölti ki): 

Termék típusa: ................................................................................ Vásárlás dátuma: ........................................... 

Szerviz munka helyszíne: █ █ █ █ ................................. , .............................................................................. 
Hibajelenség pontos leírása: 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

A szervizelés oka: 

█ 3 napon belüli meghibásodás █ garanciális meghibásodás █ garancián túli szerviz 

█ egyéb: ............................................................................................................................................................... 
A garancián túli szerviz díjak:  
Kiszállási díj: nettó 200.- Ft + Áfa / km, munkadíj: nettó 60.000.- Ft + Áfa / ember / nap 
A garancián túli szervizelés során beépített, cserélt alkatrészek árait a szerviz árlista tartalmazza. 

Elvégzett szerviz munkák: 

Elvégzett munka (munkák) megnevezése: 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

A munkához felhasznált anyagok: 

- ................................................................................. 

- ................................................................................. 

- ................................................................................. 

  

Munkalap száma: 20 █ █ / █ █ / █ 

█ 
Ügyfél adatok (az ügyfél tölti ki): 

Ügyfél neve:........................................................ Elérhetősége (tel.,e-mail):........................................................... 

Ügyfél címe: █ █ █ █ ........................................ , ........................................................................................... 

A iSauna Design Kft. képviseletében megjelent szervizes munkatárs(ak) által elvégzett javítási munkát átnéztem 
és elfogadom! Az adatlapon megjelenített információkkal egyetértek. Panasszal, reklamációval nem élek! 

................................................................................. 

Ügyfél aláírása 

.......................................... 

Dátum 
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iSauna Szerviz árlista 2022 
iSauna Design Kft. által forgalmazott nem garanciális szauna alkatrészek árai: 

Alkatrész megnevezése Nettó ár 
INFRA VEZÉRLŐ KÖTŐDOBOZ 74 900 Ft 
KOMBI VEZÉRLŐ KÖTŐDOBOZ 119 800 Ft 
Touchscreen érintőképernyő  ELŐLAP 98 000 Ft 
Multifunkcionális infraszauna vezérlés érintőképernyővel 
kompletten  
(infra kötődoboz, érintőképernyős vezérlés, hőszenzor, hőszenzor 
takaró) 189 000 Ft 
Multifunkcionális kombinált szauna vezérlés 
érintőképernyővel kompletten  
(kombi kötődoboz, érintőképernyős vezérlés, hőszenzor, hőszenzor 
takaró) 219 000 Ft 
Érintőképernyős és okostelefon vezérlés kompletten 
(kötődoboz, érintőképernyő, hőszenzor, hőszenzor takaró, wifi/lan 
modul)   298 900 Ft 
Szauna okostelefon vezérlés  
(kötődoboz, hőszenzor, hőszenzor takaró, wifi/lan modul) 198 000 Ft 
Wifi modul  65 890 Ft 
LAN modul 76 890 Ft 
Hőszenzor 23 606 Ft 
Gőzszenzor 23 606 Ft 
Takaró doboz hő- és gőzszenzorhoz 7 866 Ft 
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Kiszállási díj: 
Nettó 200 Ft + Áfa / km  
 
Munkadíj: 
Nettó 60 000 Ft + Áfa / fő / nap 
 

Érvényes visszavonásig, 2022. április 07.-től. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

iSauna Design Kft. 
Dunaszeg 
9174 Dunaszeg, Liget u. 11 
Telefon/Fax: +36 96 312 230 
Mobil: +36 70 362 55 97 
E-mail: 
info@szaunagyartas.hu 
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