Fossheim Bygg AS
Perdavimo procedūra
Prieš savininkams atvykstant
1.

Lauke - padaryti fasado ir dizaino detalių nuotraukas (iš visų pusių ). Jei kur matysite trūkumus,
nupaveiksluokite iš arti ar bandykite juos ištaisyti. Žinoma, jei tai įmanoma.

2.

Dovaną padėkite į virtuvės spintelę ar stalčių.

3.

Surinkite visas naudojimosi brošiūras t.y. buitinės technikos, pečiaus, iš elektriko ir iš santechniko.
Padėkite į virtuvės stalčių, kad vėliau galėtumete perduoti klientui.

4.

Uždarykite visas duris ir uždekite visur šviesas.

5.

Apžiūrėkite, kaip išvalyta, ar yra dulkių ant jungiklių ir rozečių (pavalykite, jei yra tam būtinybė).

6.

Nupaveiksluokite visus kambarius (pradėkite nuo įėjimo).

7.

Nuotraukas darykite stovint nugara į kambario kampą ir padarykite nuotraukas visomis 4 kryptimis.
Taip pat nepamirškite nufotografuoti grindų ir lubų visuose kambariuose.

8.

Jei kokie trūkumai- padarykite nuotraukas iš arčiau.

9.

Patikrinkite, ar viskas atitinka pakeitimų sąrašą (endringsliste).

Su savininkais
1.

Apeikite ir aprodykite visus kambarius.

2.

Parodykite, kur yra el. spintelė. Patikrinkite, ar Sicom (nuotolinis šilumos valdymas) sumontuotas, jei
jie nurodyti endringsliste.

3.

Parodykite, kur stovi vandens šildymo katilas. Taip pat parodykite, kur sumontuotas pagrindinis
vandens kranas. Paminėkite, kad kranas turi būti užsuktas, kai kabina nesinaudojama.

4.

Taip pat parodykite klientui, kur yra jungiklis grindų šildymo valdymui. Paaiškinkite, ką reiškia 3
jungtukai. 0- vasarą, Drift - žiemą, 1 - tyning (atitirpdymas)

5.

Taip pat parodykite pagrindines vandens šlangas ir kur jos praverstos.

6.

Kartu su klientu nueikite prie elektros skaitliuko ir įrašykite skaitliuko duomenis į perdavimo
protokolą.

7.

Jei yra kokių trūkumų, ar kas nepristatyta, tuo atveju tai įrašoma į overtagelses protokoll. Taip pat
pasirasoma suma, kurią klientas išmokės, kai trūkumai bus sutvarkyti. Kainos maždaug tokios:
spinteles 10.000 kr. , žolės stogas 40.000 kr. Tuo atveju, jei suma didesnė nei 50.000 kr.,
skambinkite Maiklui tlf. 92 22 25 36

8.

Po to pasirašykite perdavimo protokolą (overtakelses protokoll).

9.

Paduokite klientui dovaną.
Sėkmės!

