2022-2 VitrA-Karo Yetkili Servis
Altyapı Servis Fiyat Listesi

GİRİŞ
• Bu liste, altyapı hizmet tavsiye edilen fiyat listesi olup, tanımlanmamış hizmetler ile
ilgili fiyatlar, VitrA Karo Müşteri Hizmetleri tarafından belirlenir.
• Hizmet fiyatlarının tamamı (KDV hariç) satış fiyatı niteliğindedir. Herhangi bir şüpheye
mahal vermemek üzere, yetkili servislerin satış fiyatlarının altındaki fiyatlarla satış 		
yapma hakları mevcuttur.
• VitrA - Karo yetkili servislerinin hizmet garanti süresi 1 (bir) yıldır.
		
SATIŞ SONRASI SERVİS
• VitrA Karo markalı ürün satın alan veya kullanan her tüketicinin seramik uygulama ve
bakımı ve onarımı VitrA Karo yetkili servisler tarafından yapılmaktadır.
• Yetkili servisler, ürünlere duyulan güveni arttıracak şekilde VitrA markalarına yakışan
kaliteli hizmeti sunmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak üzere yapılanmışlardır.
• Yetkili servislerin tüketiciden talep edebileceği seramik uygulama ve bakım onarım
azami hizmet bedelleri VitrA Karo Müşteri Hizmetleri tarafından belirli dönemlerde
hazırlanmakta ve Türkiye genelindeki tüm servislere gönderilmektedir.
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2022-2

Ürün Grubu

Hizmet Kodu

Hizmet Tan›m›

Fiyat (TL)

Aç›klamalar

Birim

Tadilat işçiliğinde dairede çalışacak ekiplerin
daireye giriş ve çıkış yolundaki sabit olan eşyaların
ve iç kapıların ambalaj malzemesi ile kaplanması
ve iş süresince koruma altında tutulmasıdır.
(Karton, kağıt bant, v.b.)

Adet

390

Yüzey ve Eşya Koruması

Karton, naylon, koruma örtüsü, bant v.s.

Adet

810

Mutfak Sökümü ve
Aynı Adres İçerisinde
Gösterilen Yere
Taşınması

Komple mutfak dolaplarının ve tezgahın sökülüp
bina içine veya dışına çıkartılmasıdır. Belediyelerin
moloz yerine atılmasıyla ilgili talep olursa bedele
nakliye fiyatı eklenir.

Adet

1.175

Seramik Kırım Işçiliği ve
Molozların Taşınması

Adet

1.030

(6 m2 altı için)

Duvar veya yer karosunun kırılması ve molozların
torbalara doldurulup bina veya daire dışına
taşınmasıdır.

Seramik Kırım Işçiliği ve
Molozların Taşınması

Duvar veya yer karosunun kırılması ve molozların
torbalara doldurulup bina veya daire dışına
taşınmasıdır.

M2

94

Molozların torbalar içerisinde belediyelerin
gösterdiği moloz atma alanına kamyon ile taşıma
ve atılması içindir.

Sefer

1.195

(KDV hariç)

Aşağıdaki altyapı işçilikler; müﬂteri tarafından ödenmektedir.

Z237

Yüzey ve Eşya Koruması

Ürün
Sökümleri
(Demonte
ürünlerin
sonradan
kullanılmak
istendiği
durumlarda
yeniden
ambalajlanması
dahil değildir.)

Z237M

Z243

Z242

Z218
Kırım ve
Nakliye

(Malzeme)

Molozların Nakliyesi
Z19

(Tadilat süresince bir mekan
için max 2 sefer nakliye
ücreti alınır. Komple daire
tadilat nakliyesi için Yetkili
Servisten özel fiyat alınır.)

Katalogda yer alan tüm fiyatlar, tavsiye edilen satış fiyatı niteliğindedir. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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2022-2

Ürün Grubu

Hizmet Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat (TL)
(KDV hariç)

Aşağıdaki altyapı işçilikler; müﬂteri tarafından ödenmektedir.
Z31

Mutfak Sıhhi Tesisat
Işçiliği

Sıvaltı temiz ve pis su borularının yenilenmesi
işidir.

Adet

1.130

Mutfak Sıhhi Tesisat
Işçiliği

PPRC boru, fitings (ek parçalar) ve pimaş borular.

Adet

545

Sıvaltı temiz ve pis su borularının yenilenmesi
işidir. Ankastre ürünler ve gömme rezervuar
tesisatı dahildir. Kombili ısıtma sistemine
sahip olan dairelerde mevcut mekan
içerisinde radyatörün havlupan ile değişimi
veya yer değişikliği tesisat fiyatına dahildir.
Merkezi sistem beslemeli dairelerde radyatör
tesisatı ile ilgili değişiklik talebi olur ise yetkili
servisten bu işlem ile ilgili ayrı değerlendirme ve
fiyat talep edilir.

Adet

3.290

PPRC boru, fitings (ek parçalar) ve pimaş borular.

Adet

2.135

Sıvaltı temiz su ve pis su borularının yenilenmesi
işidir. Ankastre ürünler ve gömme rezervuar
tesisatı dahildir. Yıkanma alanı olmayan
mekanlar içindir. Kombili ısıtma sistemine
sahip olan dairelerde mevcut mekan
içerisinde radyatörün havlupan ile değişimi
veya yer değişikliği tesisat fiyatına dahildir.
Merkezi sistem beslemeli dairelerde radyatör
tesisatı ile ilgili değişiklik talebi olur ise yetkili
servisten bu işlem ile ilgili ayrı değerlendirme ve
fiyat talep edilir.

Adet

1.880

PPRC boru, fitings (ek parçalar) ve pimaş borular.

Adet

845

Adet

940

(Banyo ve Mutfak)

Sıvaltı temiz ve pis su borularının aynı duvarda
sağa veya sola kaydırılması işidir. Tek bir ürün
içindir.

Kısmi Sıhhi Tesisat
Işçiliği

PPRC boru, fitings (ek parçalar) ve pimaş borular.

Adet

295

Banyodaki tüm VitrA-Artema ürünlerinin
montajının yapılması işlemidir.

Adet

570

(Komple)

Z31M

(Malzeme)

Z33

Banyo Sıhhi Tesisat
Işçiliği
(Komple)

Z33M

Banyo Sıhhi Tesisat
Işçiliği
(Malzeme)

Sıhhi Tesisat
(Sıva altında
kullanılan
borular ve
fitingsler
dahildir.)

Z35

Z35M

Z34

Z34M

WC Sıhhi Tesisat İşçiliği
(Komple)

WC Sıhhi Tesisat İşçiliği
(Malzeme)

Kısmi Sıhhi Tesisat
Işçiliği

(Malzeme)

Z227

Banyo Ürün Montajları
(Komple)

Katalogda yer alan tüm fiyatlar, tavsiye edilen satış fiyatı niteliğindedir. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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2022-2

Ürün Grubu

Hizmet Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat (TL)
(KDV hariç)

Aşağıdaki altyapı işçilikler; müﬂteri tarafından ödenmektedir.
Elektrik
Tesisatı
(Altyapı
malzemesi
dahil,
anahtar-prizaydınlatma
gibi
aksesuarlar
hariçtir.)

Z42

Z42M

Z256

Warm Up
İşçilik

Z257

Z257M

Z238

Z238M

Z71

Seramik Altı
İşçilik

Z71M

(Malzeme
Dahil)

Z72

Z72M

Z221

Z221M

Elektrik hattının çekilme işlemidir. Elektrik çıkış
uçlarına göre değerlendirilir. (Sıva üstü montaj
dahildir)

Adet

176

Sorti İşçiliği

Kullanılacak boru, kablo ve anahtar kasası.

Adet

189

Warm Up Montaj

Ürünlerin montaj işlemidir.

Adet

Özel

Warm Up Elektrik

Elektrik hattının çekilme işlemidir.

Adet

1.000

Warm Up Elektrik

Kullanılacak elektrik malzemeleridir.

Adet

1.040

Yer ve duvar için yapılan zemin düzeltme
işlemidir.

Adet

570

6 m2 altı için
(Malzeme)

Kum, çimento, v.s

Adet

655

Şap-Sıva İşçiliği

Yer ve duvar için yapılan zemin düzeltme
işlemidir.

M2

74

Kum, çimento, v.s

M2

50

Projeye göre yapılan duvar örme işçiliğidir.

M2

172

Duvar Örme Işçiliği

Tuğla, ytong, kum, çimento, ytong yapıştırıcısı.

M2

137

Banyo Zemin Su
Izolasyon Işçiliği

Max. 10 m2 mekanın zemininin izolasyonunun
yapılması işlemidir. (File tam elastik malzeme
dahildir. Çift kat uygulanır.)

Adet

750

Banyo Zemin Su
Izolasyon Işçiliği

Tam elastikli çift kompenentli izolasyon
malzemesi. Her banyonun m2 sine göre
minimum 2 kalem eklenmesi gerekiyor.

Adet

1.015

Sorti İşçiliği

(Malzeme)

(İşçilik)

(Malzeme)

Şap-Sıva İşçiliği
6 m2 altı için

Şap-Sıva İşçiliği

Şap-Sıva İşçiliği
(Malzeme)

Duvar Örme Işçiliği

(Malzeme)

(Malzeme)

Katalogda yer alan tüm fiyatlar, tavsiye edilen satış fiyatı niteliğindedir. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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2022-2

Ürün Grubu

Hizmet Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat (TL)
(KDV hariç)

Aşağıdaki altyapı işçilikler; müﬂteri tarafından ödenmektedir.
Seramik İşçiliği
(6 m2 altı için)

Sadece küçük tadilatlar için geçerlidir. Seramik
döşeme işçiliğidir.

Z83

Seramik İşçiliği

Seramik döşeme işçiliğidir.

Z84

Seramik Süpürgelik
İşçiliği

Z240

Z11

Z87

Seramik
İşçiliği

Adet

1.350

M2

176

Boyutlara göre seramik süpürgelik kesme ve
döşeme işçiliğidir.

Mtül

78

Mutfak Tezgah Arası
Seramik Işçiliği

Seramik döşeme işçiliğidir. 5 m2 üstüne çıkan
işçilikler için ilave olarak her m2 için 65.- TL ilave
ücret alınır.

Adet

1.195

Tavan Boyama Işçiliği

Her bir mekan için geçerlidir. Zemin düzeltme
dahildir.

Adet

785

Tavan Boyama Işçiliği

Alçı, boya, koruma örtüsü v.s.

Adet

515

Asma Tavan İşçiliği-1

Max. 8 m2 mekan tavanının yeşil alçıpan ile
kapatılması işlemidir. Boya ve işçiliği hariçtir.

Adet

Özel

Z210M

Asma Tavan İşçiliği-1
(Tek mekan için, malzeme)

Alçıpan, galvaniz profil, derz bandı, alçı, vida, v.s.

Adet

Özel

Z230

Asma Tavan İşçiliği-2
(Tek mekan için, malzemeli)

Max. 8 m2 mekan tavan için nem bariyerli metal
asma tavan kapatılması işlemidir.

Adet

Özel

(Asansör olmayan veya
kullanılamayan yerler için
geçerlidir.)

3, 4 ve 5. katlardaki daireler için kat fiyat farkı
alınır. Kat fiyat farkı hesaplaması (Kırım+Sıva ve
Şap+Duvar örme) işçiliğinin toplam bedelinin
%10’u olarak hesaplanır. 5. kattan sonraki daireler
için yetkili servisten özel fiyat alınır.

Adet

Özel

Extra Yapılacak İşler
ve Malzemeler

Listede birim fiyatı olmayan extra yapılacak
işler ve extra malzemeler. (Özel seramik kenar
çıtası, Yer süzgeci, Menfez, Aspiratör vb)

Adet

Özel

(Malzeme
Hariç)

Z11M

Z210

Diğer
İşçilikler

(Tek mekan için, malzeme)

Kat Fiyat Farkı
Z229

Z174

Katalogda yer alan tüm fiyatlar, tavsiye edilen satış fiyatı niteliğindedir. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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Ürünlerimizin doğru ve kaliteli montajı için lütfen
Danışma Hattı’ndan yetkili servislerimize başvurunuz.

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ: 0850 311 70 70

facebook.com/VitrATurkiye | twitter.com/VitrATurkiye

vitra.com.tr

