AmbiTim d.o.o. - Goriška cesta, 65 - 5270 Ajdovščina - Slovenija
Tel. +386 59 344 400 - info@ambitim.com - www.ambitim.com

059 344 402

www.domotehna.si

Predsezonsko naročilo pelet 2019
POSEBNA PONUDBA ZA NAROČILO PELET PREJETO DO 31.05.2019
V pretekli kurilni sezoni je prihajalo do kroničnega pomanjkanja lesnih peletov. To je povzročalo številne težave. Posledično
je prihajalo do dviga cen na nepredvidljiv način. Vse to so razlogi za uvedbo možnosti predsezonskega naročanja pelet.
S tem si zagotovite stabilno ceno in dobavo ter po vaši želji tudi dostavo na vaš dom. Za vsa naročila, ki jih bomo
prejeli do 31.05.2019 je rezervirana cena in možnost določanja terminov dostave. Vse dostave bodo izvedene do
30.08.2019. Plačilo mora biti opravljeno ob oddaji naročila.

Tip peletov
Certifikat
Izvor
Pakiranje (vreča)
Število vreč na paleti
Teža 1 palete
Cena 1 palete v skladišču
Cena 1 palete v skladišču za naročila
prejeta do 31.05.2019
Cena 1 palete z dostavo na dom
Cena 1 palete z dostavo na dom za
naročila prejeta do 31.05.2019

Smreka DE

Smreka SI

Bukev / Hrast

EN PLUS A1

EN PLUS A1

EN PLUS A1

Nemčija

Slovenija

Hrvaška

15 kg

15 kg

15 kg

66

84

78

990 kg

1.260 kg

1.170 kg

302,00 €

404,00 €

332,00 €

vreča ~ 4,58 €

vreča ~ 4,81 €

vreča ~ 4,26 €

302,00 €

404,00 €

332,00 €

292,00 €

394,00 €

322,00 €

vreča ~ 4,42 €

317,00 €

vreča ~ 4,69 €

419,00 €

vreča ~ 4,13 €

347,00 €

vreča ~ 4,80 €

vreča ~ 4,99 €

vreča ~ 4,45 €

317,00 €

419,00 €

347,00 €

307,00 €

409,00 €

337,00 €

vreča ~ 4,65 €

vreča ~ 4,87 €

vreča ~ 4,32 €

Navedene cene veljajo za plačila v gotovini ali preko bančnega nakazila na TRR. Za plačila opravljena s plačilnimi
karticami se zaračunava dodatno 2% stroškov plačilnega prometa. Pri plačilu na obroke se zaračunava stroške provizije na
osnovi ponudnika plačilnih storitev, zato nas kontaktirajte, da vam pripravimo izračun.

Skupinsko naročilo peletov 2019
POSEBNA PONUDBA ZA NAROČILO PELETOV PREJETO DO 31.07.2019

POSEBNA PONUDBA
ZA 10-LETNICO
TIMIKO - AMBITIM

Ponujamo vam tudi možnost skupinskega nakupa kompletnega tovornjaka (cca. 24 ton) z enim razkladalnim mestom.
Peleti so dostavljeni s ceradnim polpriklopnikom. Za viličarja in raztovarjanje morate poskrbeti sami.
Termin dostave v obdobju do 30.08.2019.
Plačilo mora biti opravljeno ob oddaji naročila.
Pošljite nam povpraševanje na info@domotehna.si
ali pokličite na 059 344 402.

ID za DDV SI25788752 - Matična št. 3629007000 - Osnovni kapital 7.500,00 eur
Vpis v sodni register Srg 2009/30191, Okrožno sodišče v Kopru

059 344 401

www.ambicomfort.si

059 344 404

www.timiko.si

AmbiComfort Klub 2019

Naročilo rednega letnega servisa 2019

POSEBNA PONUDBA Z VELJAVO OD 15.04.2019 DO 31.07.2019.

POSEBNA PONUDBA Z VELJAVO OD 15.04.2019 DO 31.07.2019.

AmbiComfort je rešitev za vse, ki željo zamenjati, kupiti, servisirati, montirati ogrevalno ali klimatsko napravo. AmbiComfort
vam omogoča, da vse omenjeno naredite na enem mestu. S tem prihranite svoj čas in skrbi.

Z rednim letnim servisom poskrbimo za primerno zaščito peči in kotlov na pelete čez poletje. Ogrevalne naprave
so tako pripravljene na novo kurilno sezono. Z rednim letnim servisom podaljšamo življenjsko dobo naprave in zmanjšamo
možnost okvar. Redni letni servis izvajamo na ogrevalni opremi spodaj navedenih blagovnih znamkah in obsega:

Nisem član

Timiko Asistenca

AmbiComfort Klub

neregistriran
uporabnik

pravilno izpolnjena
pristopna izjava,
vpisan uporabnik

Pot ne glede na oddaljenost po celi
Sloveniji

P

P

P

Čišenje peči in dimnne cevi, ki povezuje
peč na dimnik

P

P

P

Demontaža in čiščenje ventilatorja
dimnih plinov

P

P

P

Čiščenje ambientalnega ventilatorja

P

P

P

Kontrola tesnosti tesnil peči in posode
kurišča

P

P

P

Kontrola delovanja rešetanja

P

P

P

Tip članstva
Svetovanje

Odzivnost

Prodaja

Montaža

Servis

Vzdrževanje

AmbiComfort Klub je namenjen malim podjetjem in gospodinjskim uporabnikom ogrevalne in klimatizacijske opreme spodaj
navedenih blagovnih znamk. Z vstopom v AmbiComfort Klub člani pridobijo pomembne prednosti.

registriran član
in plačana letna
članarina

Timiko Asistenca

AmbiComfort Klub

Ponedeljek - petek

Vsak dan

08:00 - 17:00

08:00 - 20:00

Popust na servisnih storitvah

-

P

Popust na rezervnih delih

-

P

Prednostna intervencija

-

P

Pregled vseh ostalih pomembnih točk
na kotlu ali peči

P

P

P

P

P

Pregled in nastavitev parametrov

P

P

P

-

P

Kontrola delovanja kotla

P

P

P

P

P

Popust na lesnih peletah

-

P

Do 90 minut dela
(pot se ne šteje v čas dela)

P

P

P

Posebna cena za letni servis

-

Cena (DDV 9,5% vključen)

107,00 €

107,00 €

87,00 €

Cena z uveljavljanjem bona 10,00 € (DDV 9,5% vključen)
(ob vračilu pravilno izpolnjene pristopne izjave za vpis v
Timiko Asistenca, podarjamo bon vrednosti 10,00 €)

107,00 €

87,00 €

97,00 €

77,00 €

Primerjava produktov
Razpoložljivost klicnega centra v kurilni sezoni
Urnik klicnega centra v kurilni sezoni

Ugodnosti pri nakupu nove opreme
Dodatni popusti pri nakupu nove opreme
Prejemanje izobraževalnih vsebin, novosti, akcij

Letna naročnina

0,00 €

P
119,00 €
- 60%

47,60 €

107,00 €

Informativni seznam proizvajalcev in blagovnih znamk peči s katermi sodelujemo. Na spletnih straneh www.ambicomfort.si in www.timiko.si je opredljen posodobljen seznam blagovnih znamk in proizvajalcev grelne opreme in način sodelovanja.

