
ПРЕМИУМ СТАНДАРД   ОСНOВЕН
Врвна сигурност Одлична сигурност Основна сигурност

Годишно две проверки на системот за греење и ладење Годишно една проверка на системот за греење Годишно една проверка на системот за греење
Сите работни часови и патни трошоци при сервисирањето се вклучени во 
паушалот за одржување 50% попуст на работни часови и транспортни трошоци при сервисирањето 25 % попуст на работни часови и транспортни трошоци при сервисирањето 

Контрола на сите мерни места и сензори Контрола на сите мерни места и сензори Контрола на сите мерни места и сензори
Контрола според чек листа за секој уред Контрола според чек листа за секој уред Контрола според чек листа за секој уред
Во цената на паушалот се вклучени  се сите потрошни материјали Во цената на паушалот се вклучени  се сите потрошни материјали

Услуга при дефект, најдоцна 24 часа од пријавениот дефект освен сабота и 
недела. Пријава на дефект од понеделник до петок од 8:00 наутро до 20:00 
часот  и сабота од 8 наутро  до 16 часот.

Услуга при дефект, најдоцна 36 часа од пријавениот дефект освен сабота и 
недела.Пријава на дефект од понеделник до петок од 8:00 наутро до 20:00 
часот  и сабота од 8 наутро  до 16 часот.

Услуга при дефект, најдоцна 48 часа од пријавениот дефект освен сабота и 
недела.Пријава на дефект од понеделник до петок од 8:00 наутро до 20:00 
часот  и сабота од 8 наутро  до 16 часот.

Контрола на квалитетот на водата во системот за греење и ладење еднаш во 
годината

Контрола на квалитетот на водата во системот за греење и ладење еднаш во 
годината

Контрола на квалитетот на водата во системот за греење и ладење еднаш во 
годината

Системот континуирано се следи преку  iDM Navigаtor Pro преку интернет со 
автоматско проследување грешки и аларми до мониторинг центарот на Енекс

Системот континуирано се следи преку  IDM Navigаtor Pro преку интернет со 
автоматско проследување грешки и аларми до мониторинг центарот на Енекс

Следење и оптимизарње на параметрите на системот со iDM Analayser  за 
идеална удобност и максимална заштеда на енергија 

Можност за 10 годишна гаранција на компресорот со еднократна доплата од 
100 евра. 

Можност за 10 годишна гаранција на компресорот со еднократна доплата од 
200 евра

Можност за 10 годишна гаранција на компресорот со еднократна доплата од 
300 евра

Попуст од  40%  за замена на водата во системот за греење со технички 
исправна вода добиена со реверзна осмоза

Времетраење на договорот  1 година Времетраење на договорот  1 година Времетраење на договорот 1 година

ЕНЕКС ГРОУП ИНЖЕНЕРИНГ
ПАКЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СИСТЕМИ ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ


