Moltes gràcies per interessar-te en les nostres ofertes.
Contractant OKGas Escalfador tindràs la teva instal·lació de gas segura i en òptimes condicions,
anticipant-nos a possibles avaries i allargant la seva vida útil.

20%
Descompte durant 1 any.

Preus
Preu amb descompte i 21% d'IVA inclòs.

- Aquest servei permet assegurar en tot moment el correcte estat de la instal·lació de gas i de l'escalfador d’aigua.
- Oferta vàlida per a subministraments de gas natural canalitzat a la península i illes de Mallorca i Eivissa amb tarifes d’accés 3.1 ó 3.2.
La instal·lació i els seus elements hauran de complir la normativa vigent i ser accessibles.
- Revisió periòdica biennal de manteniment per a la posta a punt dels distints elements de la instal·lació de gas i l’escalfador de la llar,
seguint les pautes que indica la normativa RITE (RD 1027/2007).
- Servei de reparacions: Telèfon gratuït 900 85 86 85 (24h). Asistencia urgent en menys de 3h (365d/24h). Desplaçament i 3h de mà
d’obra gratuïts (en cas de necessitar més de 3h de mà d’obra o alguna peça el tècnic proporcionarà al client un pressupost gr atuït i
sense compromís). Sense límit d’assistències tant a la instal·lació com a l’equipament de gas (escalfador).
- S'inclou el cost de la Inspecció Periòdica Obligatòria, sempre que el subministrament de gas de la instal·lació estigui contr actat, i en
vigor amb Endesa Energia. Així mateix, per poder exercir la inclusió d'aquest cost, la facturació de l'subministrament de gas i de el
Servei, s'ha de realitzar en la mateixa factura (facturació conjunta).
- El servei es contracta per un període d'un any i es renovarà automàticament per períodes anuals.
- En contractació conjunta de gas i manteniment, l’activació del servei està supeditada a la concessió de l’ATX del contracte de gas
associat de la distribuïdora.
Preu sense descomptes: 8,42 €/mes. Tipus client: Residencial. Document editat 16/02/2022. Oferta vàlida per a contractacions entre 16/02/2022 i
30/09/2022.

