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GİRİŞ

• Bu liste perakende ürünler hizmet fiyat listesi olup, tanımlanmamış hizmetler ile ilgili fiyatlar,
EYAP Müşteri Hizmetleri tarafından belirlenir.								
• Hizmet fiyatları tavsiye edilen en yüksek (KDV hariç) fiyatlardır.						
• Tarifleri yapılmış olan ürün montaj fiyatları, montaj yerinin ve ürünlerin hazır olması durumunda 		
geçerlidir. Montaj ve tesisat ölçüleri uygun hazırlanmadığında servis tarafından uygun hale 		
getirilmesi için yapılan ek işlemlerin ücreti müşteriden tahsil edilir.
• Montaj bedeline demontaj bedeli dahil değildir. Demontaj bedeli montaj bedelinin %50’sidir.
• Müşteri tarafından alt yapı tesisat projesi veya tesisat geçiş yerleri gösterilmeyen mekanlarda,
ürün montajı sırasında oluşacak tesisat borusunun delinmesi gibi sorunlardan VitrA-Artema 		
Yetkili Servisi sorumlu değildir.
• Yapılan montajın bedeli servis ücretinin altında ise servis ücreti uygulanır.
				
• Yetkili servis, düşey taşımadan sorumlu değildir.
• Tespit ve bakım hizmeti verilen müşteriden tespit ücreti talep edilmez.
			
• VitrA-Artema yetkili servislerinin hizmet garanti süresi 1 (Bir) yıldır.
					
• VitrA küvet montajlarında 1 adet silikon montaj fiyatına dahildir. 		
Bedelsiz montajlarda 1 adet üzerine çıkan silikon adetleri için müşteriden ücret talep
edilmez, ancak hizmet formu “Notlar” bölümüne yazılarak müşteriye imzalatılır ve fişin
sisteme girişi sırasında notlara yazılır. Garanti harici uygulamalarda alt yapı gönyesizliği 			
nedeniyle ilave silikon ücreti müşteriden alınır.							
• Yetkili servis 09.00-19.00 arası açıktır. (Pazar günleri hariç.) 		
Dini bayram ve pazar günleri servis veya montaj ücreti % 100 zamlı uygulanır.			
(İş yoğunluğu nedeni ile mesai saatleri dışında yapılan işler için zam uygulanmaz.)
• Yetkili servisler iş bitiminde müşteri imzasını alarak hizmet formunun bir kopyasını müşteriye 		
vermekle yükümlüdür.				
					
• Elektrik, alt yapı tesisat, sıva-seramik ve işçilik bedelleri montaj fiyatlarına dahil değildir.			
					
• Hizmet esnasında ek olarak montaj işlemi gerektirmeyen ürünlerden montaj bedeli alınmaz.
Genel altyapı işçilik fiyatları için liste belirlenmemiş olup, bu işler ile ilgili servislerimizden teklif
alınabilir.

2018

Hizmet
Ürün Grubu

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Adet

55.00

Adet

40.00

1 (bir) adet ürün içindir.
‹lave her bir ürün bak›m› için 6.00 TL ek ücret alınır.

Adet

28.00

1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 9.50 TL ek ücret alınır.
Belirtilen fiyata işçilik, km, gemi ve otopark ücretleri
dahildir. Garanti dahili ve garanti harici işlemler için aynı
fiyat geçerlidir.

Adet

180.00

Belirtilen fiyata km, gemi ve otopark ücretleri dahildir.
Garanti dahili ve garanti harici işlemler için aynı fiyat
geçerlidir. Bedelli veya bedelsiz montajlarda montaj kodları
ile beraber 1 adet bu koddan giriş yapılır.

Adet

168.00

Aşağıdaki hizmet bedeli müﬂteri tarafından ödenmektedir.
8000

Servis ücreti
Garanti harici

8002

1 (bir) adet ürün içindir.
‹lave her bir ürün bak›m› için 9.50 TL ek ücret alınır.

Servis ücreti
Onarım yapılmayan
hizmetler için

9001

Servis ücreti
Yetkili Servis’te verilen
hizmetler için

8001

Adalar servis ücreti
Büyükada, Kınalıada,
Burgazada, Bocaada,
Gökçeada, Marmara, Avşa,
Ekinlik ve Kefken adalarına
verilen servis hizmetleri
için geçerlidir.

8003

Hizmet

Adalar servis ücreti
Onarım yapılmayan
hizmetler için
Büyükada, Kınalıada,
Burgazada, Bocaada,
Gökçeada, Marmara, Avşa,
Ekinlik ve Kefken adalarına
verilen servis hizmetleri
için geçerlidir.

8004

Mobilya modül değişimi
servis ücreti

Tüm boy dolapları değişimi.
Lavabo dolabı değişimi (100 cm ve üstü için geçerlidir)
Dolaplı ayna modül değişimi. (100 cm ve üstü için)

Adet

67.00

8005

Mobilya yedek parça
ayna değişimi servis
ücreti

Tüm düz aynalar ve ahşap kapaklı dolaplı aynaların ayna
camı değişimi için geçerlidir.

Adet

73.00

8006

Yıkanma alanları servis
ücreti

Notte tepe duşu veya armatür değişimi
Diğer kabinlerin tepe duşu veya vida kırılmalarının değişimi
Küvet veya kompakt kabinlerin (MKK) jet değişimi
(Modül başına)
Kabin profil, kabin camı veya kabin kapı değişimi
Pompa veya buhar jeneratörü değişimi

Adet

67.00

8040

0.83

Yol ücreti

Gidiş ve dönüş toplam 80 km’yi aşan hizmetlerde km
ücreti uygulanır. Garanti dahili ve garanti harici için de
geçerlidir.

Km

8050

Reklam, fuar ve toplu iş
çalışması

Yevmiye üzerinden hesaplanır. Bu bedel 1 (bir) usta
bedelidir. Yardımcı bedeli fiyatın % 50’sidir.

8
saat

270.00

8060

Reklam, fuar ve toplu iş
çalışması

Mesai saatleri dışında geçerlidir. Bu bedel 1 (bir) usta
bedelidir. Yardımcı bedeli fiyatın % 50’sidir.

1
saat

42.00

8080

Özel işlem

Özel işlem uygulaması öncesinde ilgili bölüm sorumlusu
(Müşteri Hizmetleri Departmanı) ile görüşülmesi ve onay
alınması gerekmektedir.

Adet

ÖZEL

HAGR
8041

0.83

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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2018

Hizmet
Ürün Grubu

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Aşağıdaki hizmet bedeli üretici tarafından ödenmektedir.
8010

Servis ücreti

1 (bir) adet ürün içindir.
‹lave her bir ürün bak›m› için 9.50 TL ek ücret alınır.

Adet

55.00

HAGR
9010

Servis ücreti

1 (bir) adet ürün içindir.
‹lave her bir ürün bak›m› için 9.50 TL ek ücret alınır.

Adet

55.00

Adalar servis ücreti

1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 9.50 TL ek ücret alınır.
Belirtilen fiyata işçilik, km, gemi ve otopark ücretleri
dahildir.

Adet

180.00

1 (bir) adet ürün içindir.
‹lave her bir ürün bak›m› için 6.00 TL ek ücret alınır.

Adet

28.00

1 (bir) adet ürün içindir.
‹lave her bir ürün bak›m› için 9.50 TL ek ücret alınır.

Adet

55.00

1 (bir) adet ürün içindir.
‹lave her bir ürün bak›m› için 9.50 TL ek ücret alınır.

Adet

55.00

1 (bir) adet ürün içindir.
İlave her bir ürün bakımı için 9.50 TL ek ücret alınır.
Belirtilen fiyata yol ücreti dahildir.

Adet

180.00

1 (bir) adet ürün içindir. İmha edilecek olan ürün
çöp konteynerlerinde kırılmayacak. Moloz atılan
bölgelerde kırılıp kırık ürün resmini hizmet formuna
eklenecektir.

Adet

10.00

Armatürler için

Adet

11.00

Aksesuarlar için

Adet

11.00

HSSGYMTB

Seramik sağlık gereçleri ve tamamlayıcıları için

Adet

11.00

HKUVYMTB

Küvet, duş teknesi, kompakt üniteler için

Adet

11.00

Gömme rezervuar için

Adet

11.00

Banyo mobilyaları için

Adet

11.00

8011

Büyükada, Kınalıada,
Burgazada, Bocaada,
Gökçeada, Marmara, Avşa,
Ekinlik ve Kefken adalarına
verilen servis hizmetleri
için geçerlidir.

9000

Servis ücreti
Yetkili serviste verilen
hizmetler için

Hizmet

8020

Tespit veya keşif ücreti
Garanti dahili

HAGR
9020
8021

Tespit veya keşif ücreti
Garanti dahili

Adalar tespit ve keşif
ücreti
Büyükada, Kınalıada,
Burgazada, Bocaada,
Gökçeada, Marmara, Avşa,
Ekinlik ve Kefken adalarına
verilen servis hizmetleri
için geçerlidir.

HSSG
8012

SSG imha

HARTYMTB
HAKSYMTB
Yapı Market
Teşhir Bakım
Ücreti

HAGRYMTB

Koçtaş ve diğer
marketler için

Sadece Koçtaş için

HMOBYMTB
1/1 Ürün
Değişim
Ücreti

HPUNT01

Punto ve C&L armatür
1/1 değişim servis ücreti

İlave her bir ürün değişimi için 2.50 TL ek ücret
alınır.

Adet

6.00

HNORM01

Norm iç takım
1/1 değişim servis ücreti

İlave her bir ürün değişimi için 2.50 TL ek ücret
alınır.

Adet

6.00

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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2018

Seramik Sağlık Gereçleri
Ürün Grubu
HSSG

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Lavabo bataryas› ile flex hortumları, lavabo sifonu ve 2 adet
ara musluk montajlar› montaj fiyatına dahildir. Uzatma,
ekstra fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj
fiyatına dahil de€ildir.

Adet

67.00

Aşağıdaki VitrA Seramik Sağlık Gereçleri montaj bedeli müﬂteri tarafından ödenmektedir.
1020

Lavabo montaj›
Tüm lavabolar için geçerli
olup ayak montajları
dahildir.

Lavabolar
1030

Klozet+Rezervuar
kombinasyon montajı

Rezervuar iç tak›m›, klozet kapa€› ve 2 adet ara musluk
montajlar› montaj fiyatına dahildir. Uzatma, ekstra fleksibıl
hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj fiyatına dahil
de€ildir.

Adet

95.00

1040

Yüksek/alçak asma
rezervuar+Klozet
montaj›

Rezervuar iç takımı, klozet kapa€› ve 2 adet ara musluk
montajlar› montaj fiyatına dahildir. Uzatma, ekstra fleksibıl
hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj fiyatına dahil
de€ildir.

Adet

72.00

1050

Tek klozet veya çocuk
klozeti montaj›

Klozet kapa€› ve ara musluk montajlar› montaj fiyatına
dahildir. Uzatma, ekstra fleksibıl hortum vb. tamamlay›c›
malzemeler montaj fiyatına dahil de€ildir.

Adet

50.00

1060

Asma klozet montajı

Klozet kapa€›, ara musluk ve gömme rezervuar paneli
montajlar› montaj fiyatına dahildir. Uzatma, ekstra fleksibıl
hortum vb. tamamlay›c› malzemeler montaj fiyatına dahil
de€ildir.

Adet

56.00

1090

Yerden bide montajı

Bide bataryas› ile flex hortumları, sifon ve ara musluk
montajlar› montaj fiyatına dahildir.
Uzatma, ekstra fleksibıl hortum vb. tamamlay›c›
malzemeler montaj fiyatına dahil de€ildir.

Adet

75.00

1100

Asma bide montajı

Bide bataryas› ile flex hortumları, sifon ve ara musluk
montajlar› montaj fiyatına dahildir. Lama, uzatma, ekstra
fleksibıl hortum vb. tamamlay›c› malzemeler ve montajlar›
montaj fiyatına dahil de€ildir.

Adet

58.00

1330

Lama montaj›

S›vaya haz›r hale getirmek için yap›lan duvar k›r›lmas›
montaj fiyat›na dahildir. S›va ve seramik iﬂçili€i montaj
fiyatına dahil değildir.

Adet

100.00

1110

Pisuvar montaj›

Sifon montaj› montaj fiyatına dahildir. Alt yap› ve uzatma,
fleksibıl hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montaj
fiyatına dahil değildir.

Adet

45.00

1120

Fotoselli pisuvar
montaj›

Fotosel ayarları montaj fiyatına dahildir. Alt yapı ve uzatma,
fleksibıl hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montaj
fiyatına dahil değildir.

Adet

56.00

Adet

20.00

Klozetler

Bideler

Bide veya
klozet
lamalar›

Pisuvarlar

Pilli ve elektrikli ürünler
için geçerlidir.

Ara
bölmeler
Heletaﬂlar›
Duﬂ
tekneleri

1130

Pisuvar ara bölme
montajı

1140

Helataﬂ› montaj›

Kum, cimento ve sifon montajı montaj fiyatına dahildir.
Kırım, s›va ve seramik işçiliği montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

125.00

1150

Duﬂ teknesi montaj›

Kum, çimento ve sifon montajı montaj fiyatına dahildir.
Kırım, s›va ve seramik iﬂçili€i montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

125.00

1160

Eviye montaj›

Tezgah kesme iﬂlemi montaj fiyatına dahil de€ildir. Eviye
sifonu, eviye bataryası, ara musluk montajlar› ve silikon
montaj fiyatına dahildir.

Adet

88.00

1170

Eviye sifon montaj›

Eviyenin montajı tezgaha montajl› olmas› durumunda
geçerlidir.

Adet

20.00

Eviyeler

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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2018

Seramik Sağlık Gereçleri
Ürün Grubu
HSSG

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

V-Care fonksiyonlu klozet kapak+asma klozet montaj bedeli üretici taraf›ndan ödenmektedir.
V-Care
klozet
kapak+asma
klozet

5390

5674B003-6103
5674B003-6104

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
6

Klozet, fonksiyonel kapak montajı, ürünün devreye alınması
montaj fiyatına dahildir. Temiz su, pis su, elektrik tesisatı
ve gömme rezervuar montajı dahil değildir. Montajı yapılan
ürünün üretim takip barkodları hizmet fişine yazılmalıdır.

Adet

95.00

2018

Tamamlay›c› Ürünler
Ürün Grubu
HTAM

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Aşağıdaki VitrA tamamlayıcı ürünlerin montaj bedeli müşteri tarafından ödenmektedir.
Kapaklar

İç takımlar

2000

Klozet-Pisuvar-Bide
Kapak montajlar›

Montaj bedeli sadece 1 (bir) kapak içindir.

Adet

25.00

2010

Rezervuar iç tak›m
montaj›

Montaj fiyat›na rezervuar demontaj› ve montaj› dahildir.

Adet

45.00

2020

Rezervuar iç tak›m
montaj›

Montaj fiyat›na klozet+rezervuar demontaj› ve montaj›
dahildir.

Adet

90.00

Duvara tam dayalı klozetler
içindir.

Yıkama
sistemleri

Tutunma
ve destek
barları
Tamamlayıcı
havluluk

2070

S›va üstü y›kama
sistemi montaj›

Alt yapı malzemeleri ve alt yapı işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir.

Adet

33.00

2080

Sıva altı yıkama sistemi
montajı

Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir.

Adet

50.00

2330

Elektronik y›kama
sistemi ayar› ve devreye
al›nmas›

Elektronik y›kama sistemlerinin devreye al›nmas›, mesafe
ve y›kama hacim ayarlar›n›n yap›lmas›. Servis ücretinin
altında tutan hizmet için servis ücreti alınır.

Adet

18.00

2090

Tutunma ve destek
ürünleri montaj›

Yaşlı ve bedensel engelliler içindir.
Montaj fiyatı 1 (bir) adet ürün içindir. Servis ücretinin altında
tutan hizmet için servis ücreti alınır.

Adet

21.00

2270

Tamamlayıcı havluluk
montajı

Montaj bedeli sadece 1 (bir) adet ürün içindir.

Adet

19.00

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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2018

Banyo Mobilyaları
Ürün Grubu
HMOB

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Cam tezgah, lavabolar, lavabo bataryaları ile flex hortumları,
lavabo sifonları ve ara muslukların montajları ile kullanılan
silikon montaj fiyatına dahildir. Mineral döküm lavabo
delme işlemi dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm işçilikler,
malzemeler, uzatma, extra fleksibıl hortum vb. tamamlayıcı
malzemeler montajı dahil değildir.

Adet

115.00

Cam tezgah, lavabolar, lavabo bataryaları ile flex hortumları,
lavabo sifonları ve ara muslukların montajları ile kullanılan
silikon montaj fiyatına dahildir. Mineral döküm lavabo
delme işlemi dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm işçilikler,
malzemeler, uzatma, extra fleksibıl hortum vb. tamamlayıcı
malzemeler montajı dahil değildir.

Adet

145.00

Lavabo, lavabo bataryası ile flex hortumları, lavabo
sifonu ve ara muslukların montajları ile kullanılan silikon
montaj fiyatına dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm işçilikler,
malzemeler, uzatma, extra fleksibıl hortum vb. tamamlayıcı
malzemeler montajı dahil değildir.

Adet

100.00

Lavabo, lavabo bataryası ile flex hortumları, lavabo
sifonu ve ara muslukların montajları ile kullanılan silikon
montaj fiyatına dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm işçilikler,
malzemeler, uzatma, extra fleksibıl hortum vb. tamamlayıcı
malzemeler montajı dahil değildir.

Adet

120.00

Aydınlatma montajı ve elektrik bağlantısı var ise montaj
fiyatına dahildir. Ürüne kadar olan elektrik tesisat
malzemesi ve işçiliği dahil değildir.

Adet

45.00

Elektrik bağlantısı var ise montaj fiyatına dahildir.
Ürüne kadar olan elektrik tesisat malzemesi ve işçiliği dahil
değildir.

Adet

50.00

Aşağıdaki VitrA banyo mobilyaların montaj bedeli müşteri tarafından ödenmektedir.
3000

Lavabo dolabı montajı
130 cm dahil tüm lavabo
dolapları için

5140

Lavabo dolabı montajı
130 cm üstü tüm lavabo
dolapları için

5300
Tüm banyo
mobilya
modelleri
için

Tezgah montajı
130 cm dahil tüm tezgahlar
için

5310

Tezgah montajı
130 cm üstü tüm tezgahlar
için

3010

Ayna montajı
Tüm modeller ve dolaplı
aynalar için

5150

Dolap montajı
Tüm boy dolapları ve altüst dolaplar için

5340

Tamamlayıcı montajlar

Ek modül, açık ünite, hareketli alt ünite ayakları, aplik,
aydınlatma, aksesuar ve raf montajları için geçerlidir.

Adet

20.00

4950

Demorte set montajı

Demonte kurulum ile lavabo, lavabo bataryası ile flex
hortumları, lavabo sifonu ve ara muslukların montajları
ile kullanılan silikon montaj fiyatına dahildir. Alt yapıda
yapılacak tüm işçilikler, malzemeler, uzatma, extra fleksibıl
hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montajı dahil değildir.

Adet

115.00

Demonte kurulum ile çekmeceli lavabo, lavabo, lavabo
bataryası ile flex hortumları, lavabo sifonu ve ara
muslukların montajları ile kullanılan silikon montaj fiyatına
dahildir. Alt yapıda yapılacak tüm işçilikler, malzemeler,
uzatma, extra fleksibıl hortum vb. tamamlayıcı malzemeler
montajı dahil değildir.

Adet

130.00

Adet

95.00

Adet

65.00

Lavabo dolabı+ Lavabo+
Raf+Ayna

5290

Demonte çekmeceli
lavabo dolabı montajı

4730

Demonte çamaşır ve
kurutma makinesi
dolabı montajı

4970

Demonte boy dolabı
montajı

Demonte
ürünler için

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
8

Demonte Kurulum montaj fiyatına dahildir.
Sento çamaşır makinesi kurulum + montaj.

2018

Armatürler
Ürün Grubu
HART

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Tesisat alt yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir.

Adet

56.00

Kromaj üst grup montajı montaj fiyatına dahildir. Tesisat alt
yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

36.00

Artema, Punto ve C&L armatürlerin montaj bedeli müşteri tarafından ödenmektedir.
5000

Duvardan ankastre
banyo, duş ve lavabo
batarya montajı
Sıva altı montajı

5180

Duvardan ankastre
banyo, duş ve lavabo
batarya montajı
Sıva üstü montajı

Bataryalar

5190

Ankastre yönlendirici
montajı

Kromaj üst grup montajı montaj fiyatına dahildir. Tesisat alt
yapı malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

34.00

5010

Duvardan batarya
montajı

Tesisat alt yapı malzemesi, işçiliği, uzatma, ekstra flesibıl
hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montaj fiyatına dahil
değildir.

Adet

40.00

5020

Tezgah üstü batarya
montajı

Ara muslukların montajları ürün montaj fiyatına dahildir.
Tesisat alt yapı malzemesi, işçiliği, uzatma, ekstra flesibıl
hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montaj fiyatına dahil
değildir.

Adet

48.00

6180

Küvet bataryası montajı

Ara muslukların montajları ürün montaj fiyatına dahildir.
Tesisat alt yapı malzemesi, işçiliği, uzatma, ekstra fleksıbıl
hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montaj fiyatına dahil
değildir.

Adet

80.00

Tezgah üstü ve yerden

Elektronik
lavabo
bataryaları

Musluklar

Duş
sistemleri

5050

Elektronik lavabo
batarya montajı

Ara muslukların montajları ürün montaj fiyatına dahildir.
Tesisat alt yapı malzemesi, işçiliği, uzatma, extra fleksıbıl
hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montaj fiyatına dahil
değildir.

Adet

50.00

5030

Musluk, çamaşır
musluğu, eviye
musluğu, ara musluk,
pisuvar musluğu,
taharet duşları ve çıkış
uçları

Tesisat alt yapı malzemesi, işçiliği, uzatma, ekstra fleksıbıl
hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montaj fiyatına dahil
değildir.

Adet

9.00

5200

Valf veya su jeti montajı

Kromaj üst grup montajı montaj fiyatına dahildir. Tesisat alt
yapı malzemesi, işçiliği, uzatma, extra fleksıbıl hortum vb.
tamamlayıcı malzemeler montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

34.00

5040

Her bir ek musluk
montajı

Tesisat alt yapı malzemesi, işçiliği, uzatma, extra fleksıbıl
hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montaj fiyatına dahil
değildir.

Adet

6.00

6100

El duşu takımı-sürgü
takımı-sürgülü el duşu
takımı montajı

Montaj fiyatı tek bir ürün içindir. Tesisat alt yapı malzemesi,
işçiliği, uzatma, extra fleksıbıl hortum vb. tamamlayıcı
malzemeler montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

36.00

6190

Duş başlığı montajı

Montaj fiyatı tek bir ürün içindir. Tesisat alt yapı malzemesi,
işçiliği, uzatma, extra fleksıbıl hortum vb. tamamlayıcı
malzemeler montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

20.00

6170

Duş kolonları

Montaj fiyatı tek bir ürün içindir. (Banyo bataryası dahil
değildir.) Tesisat alt yapı malzemesi, işçiliği, uzatma, extra
fleksıbıl hortum vb. tamamlayıcı malzemeler montaj
fiyatına dahil değildir.

Adet

50.00

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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2018

Aksesuarlar
Ürün Grubu
HAKS

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Artema, Punto ve C&L aksesuarların montaj bedeli müşteri tarafından ödenmektedir.
Banyo
aksesuarları

Sifonlar
Artepan

6000

Aksesuar montajı

Tüm aksesuar ürünleri ve aydınlatma elemanları
montajlarını kapsar. Elektrik bağlantısı var ise montaj
fiyatına dahildir.

Adet

18.00

6030

Ayna montajı

Ayna seti, elektrikli aynalar, makyaj-traş aynaları, metal
çerçeveli aynalar ve standart aynaların montajlarını kapsar.

Adet

39.00

6090

Lavabo veya eviye sifon
montajı

Metal veya plastik taslı tek gövdeli sifon içindir.

Adet

20.00

6110

Havlu kurutucu montajı

Radyatör valflerin montajı dahildir. Tesisat alt yapı
malzemesi ve işçiliği montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

73.00

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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Gömme Rezervuarlar
Ürün Grubu
HAGR

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Aﬂa€›daki gömme rezervuarlar›n ve plastik rezervuarlar›n montaj bedeli müﬂteri taraf›ndan ödenmektedir.
Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürünün tesisata bağlanması, test edilmesi ve
kumanda paneli montaj› montaj fiyatına dahildir.

Adet

112.00

Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürünün tesisata bağlanması, test edilmesi ve
kumanda paneli montaj› montaj fiyatına dahildir.

Adet

62.00

Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürünün tesisata bağlanması, test edilmesi ve
kumanda paneli montaj› montaj fiyatına dahildir.

Adet

112.00

Adet

62.00

Fotoselli-hızlı

Kırım, temiz ve pis su tesisat işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Ürünün tesisata bağlanması, test edilmesi ve
kumanda paneli montaj› montaj fiyatına dahildir.

5208

Kumanda paneli
değiştirme hizmeti

Mevcut takılı kumanda panelinin çıkartılıp yeni kumanda
panelinin takılması suretiyle yapılan montaj hizmetidir.

Adet

9.00

5209

Her bir ek gömme
rezervuar panel montaj›

Mevcut takılı kumanda panelinin çıkartılıp yeni kumanda
panelinin takılması suretiyle yapılan her ek panel montaj
hizmetidir.

Adet

6.00

5203

Gömme rezervuar
montajı
Standart

5204

Gömme rezervuar
montajı
Hızlı

5205
Gömme
rezervuarlar

Gömme rezervuar
montajı
Fotoselli-standart

5206

Gömme rezervuar
montajı

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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Yıkanma Alanları
Ürün Grubu
HKUV

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Aşağıdaki VitrA ürünlerinin montaj bedeli müşteri tarafından ödenmektedir.
Akrilik ve
çelik düz
küvetler

Akrillik ve
çelik duş
tekneleri

Masajlı
duş sistemi
montajı

4000

Panelli düz küvet
montajı

1 Adet silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu montaj
fiyatına dahildir. Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar
çıtası ve montajı montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

115.00

4010

Gömme düz küvet
montajı (ayaksız)

1 Adet silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu montaj
fiyatına dahildir. Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar
çıtası ve montajı montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

170.00

4020

Panelli duş teknesi
montajı

2 Adet silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu montaj
fiyatına dahildir. Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar
çıtası ve montajı montaj fiyatına dahil değildir.
Slim ve T70 duş tekneleri için geçerlidir.

Adet

70.00

4030

Gömme ve flat duş
teknesi montajı

2 Adet silikon, dirsek ve 50’lik uzatma hortumu montaj
fiyatına dahildir. Tamamlayıcı malzeme olan küvet kenar
çıtası ve montajı dahil değildir. Slim ve T70 duş tekneleri
için de geçerlidir. Montaj öncesi yapılması gereken izolasyon işlemi montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

100.00

4050

Tüm MDS modelleri

1 adet silikon montaj fiyatına dahildir.

Adet

85.00

5000

Notte montajı (oturaklı)
Notte Ion Fresh montajı

1 adet silikon montaj fiyatına dahildir.

Adet

135.00

4540

Komple set montajı

Duş teknesi, kabin, armatür+el duşu veya (masajl› duş
sistemi) komple set olması halinde geçerlidir. 1 adet silikon
montaj fiyatına dahildir.

Adet

185.00

4550

Komple set montajı

Düz küvet/duş teknesi ve kabinin set olması halinde
geçerlidir. 1 adet silikon montaj fiyatına dahildir.

Adet

140.00

4560

Küvet veya duş teknesi
üstü kabin montajı

Sadece VitrA duş teknesi kabin montajında geçerlidir.
1 adet silikon montaj fiyatına dahildir.

Adet

105.00

4080

El tutamak montajı

1 adet ürün içindir.

Adet

35.00

4090

Küvet veya duş teknesi
ayak montajı

1 adet ürün içindir.

Adet

42.00

4110

Delik delme işçiliği

1 adet ürün içindir.

Adet

55.00

4120

Küvet üstü batarya
montajı

1 adet küvet içindir. Delik delme işçilik fiyatına dahil
değildir.

Adet

75.00

4130

Küvet çıtası montajı

1 adet ürün içindir. Slikon, mevcut çıtaların sökümü ve
temizliği işçilik fiyatına dahildir.

Adet

56.00

4131

Duş oturağı montajı

1 adet ürün içindir. Alt yapı işçiliği montaj fiyatına dahil
değildir. Kompakt duş ünitesi ile birlikte sipariş edilmiş ise
montaj bedeli üretici tarafından ödenmektedir.

Adet

50.00

(oturaklı)

Yapı market
set montajı

Tamamlayıcı
parçalar

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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Yıkanma Alanları
Ürün Grubu
HKUV

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Aşağıdaki iﬂçilik bedelleri müşteri tarafından ödenmektedir.
Bak›m
Onar›m

4140

Pasta ve cila işçiliği

1 adet küvet veya duş teknesi içindir. Pasta, cila ve zımpara
malzemeleri montaj fiyatına dahildir.

Adet

130.00

Devreye
alma

4280

Devreye alma hizmeti

1 adet hidromasajlı küvet/kompakt sistem içindir. Montajı
yetkili servis dışında yapılan ürünler için kullanılmaktadır.

Adet

35.00

5600

Anti-slip kaydırmaz
yüzey uygulaması

1 adet duş teknesi veya küvet içindir.
(1 adet küvet veya duş teknesi montajı ile beraber
geçerlidir.)

Adet

120.00

5610

Anti-slip kaydırmaz
yüzey uygulaması

1 adet duş teknesi veya küvet içindir.

Adet

50.00

5620

Yer süzgeci montajı

Yetkili servis altyapı hazırlığı ve alan metrajı ile ilgili özel
ücretlendirme yapacaktır.

Adet

ÖZEL

VitrA
kaydırmaz
(VitrA
Anti-slip)

V-Flow yer
süzgeçleri

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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Yıkanma Alanları
Ürün Grubu
HKUV

Hizmet
Kodu

Hizmet Tan›m›

Aç›klamalar

Birim

Fiyat TL

Aşağıdaki VitrA ürünlerinin bedelleri üretici tarafından ödenmektedir.

Hidromasajlı
küvetler

4150

Hidromasajlı
küvet+Artema küvet
bataryası montajı

Armatür küvet ile birlikte sipariş edilmişse geçerlidir.
Standart montaj malzemesi, 1 adet silikon, dirsek ve 50’lik
uzatma hortumu montaj fiyatına dahildir. Tamamlayıcı
malzeme olan küvet kenar çıtası ve montajı montaj fiyatına
dahil değildir.

Adet

130.00

5010

T4 mobilyalı masajlı
küvet montajı

Armatür küvet ile birlikte sipariş edilmiş ise armatür
montajı montaj fiyatına dahildir. Standart montaj
malzemesi, 1 adet silikon, dirsek ve 50’ lik uzatma hortumu
montaj fiyatına dahildir. Tamamlayıcı malzeme olan küvet
kenar çıtası ve montajı montaj fiyatına dahil değildir.

Adet

205.00

(Dolaplı ve çekmeceli)

+ küvet bataryası
montajı
4600

SPA montajı

Standart montaj malzemesi, dirsek ve 50’lik uzatma
hortumu montaj fiyatına dahildir.

Adet

360.00

4170

Arcadia-Arima-CubidoLara kompakt sistem
montajı

Duş teknesi üstü-buharlı sistemler
Standart montaj malzemesi, 1 adet silikon, dirsek ve 50’lik
uzatma hortumu montaj fiyatına dahildir.

Adet

205.00

Sistem 1-2-3

4200

Nysa-Thera-Aura
kompakt sistem montajı

Hidromasajlı küvet üstü veya düz küvet üstü buharlı veya
buharsız sistemler
Standart montaj malzemesi, 1 adet silikon, dirsek ve 50’lik
uzatma hortumu montaj fiyatına dahildir.

Adet

240.00

4390

Kimera-Enjoy-TrioSecret Zone-Cosey
kompakt duş ünitesi
montajı

Alt yapı işçiliği montaj fiyatına dahil değildir. (Kompakt duş
ünitesi satılması halinde)

Adet

200.00

5710

Cosy Mini montajı

1 adet silikon montaj fiyatına dahildir.

Adet

125.00

Abdest ünitesi

Kompakt
sistemler

4480

Neon kompakt küvet
ünitesi

Neon küvet ve kabin ile kompakt olması durumunda
geçerlidir. Standart montaj malzemesi, 1 adet silikon,
dirsek ve 50’lik uzatma hortumu montaj fiyatına dahildir.

Adet

225.00

5670

Combo set montajı

Düz küvet veya hidromasajlı küvet ile kabin set olarak
satılması halinde geçerlidir. 2 adet silikon montaj fiyatına
dahildir.

Adet

210.00

(Kapılı küvet)

5720

Zest Space set montajı

2 adet silikon montaj fiyatına dahildir.

Adet

335.00

5730

Hide Away set montajı

1 adet silikon montaj fiyatına dahildir.

Adet

110.00

5030

Kompakt duş ünitesi
montajı

Duş teknesi üstü
Standart montaj malzemesi, 1 adet silikon, dirsek ve 50’lik
uzatma hortumu montaj fiyatına dahildir.

Adet

290.00

Duş teknesi üstü buharlı-buharsız sistemler
Standart montaj malzemesi, 1 adet silikon, dirsek ve 50’lik
uzatma hortumu montaj fiyatına dahildir.

Adet

185.00

Rommy-Zest-Notte ve Veo
modelleri için

4450

Optimum
Eko 1, 2, 3, 4, 5, 6
kare-köşe kompakt
sistem montajı

Tavsiye edilen azami fiyatlardır. Fiyatlara KDV dahil değildir.
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Ürünlerimizin doğru ve kaliteli montajı için lütfen
Danışma Hattı’ndan yetkili servislerimize başvurunuz.

DANIŞMA HATTI: 0850 311 70 70

facebook.com/VitrATurkiye | twitter.com/VitrATurkiye

vitra.com.tr artema.com.tr vitrabluelife.com

