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Miért cseréljünk párologtatósról elektronikusra? 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!  

 

Társaságunk, az ista Magyarország Kft. 2015-ben is (ahogy eddig minden évben) a 

párologtatós költségmegosztók cseréjére ösztönzi a lakóközösségeket.  

Ebben az évben egy igen attraktív, kedvezményes ajánlattal járulunk hozzá a cseréhez.  

Arra kérjük Önöket, hogy mérlegeljék alábbi érveinket a cseréhez és döntsenek okosan! 

 

Párologtatós költségmegosztók hátrányai: 

- az összegyűjtött ampullákat veszélyes hulladékként kell kezelnünk, ez önmagában is 

komoly érv a cseréhez, hiszen a készülék az Önök lakásaiban párologtatja a folyadékot 

- leolvasáskor a lakóknak otthon kell tartózkodniuk 

- nyáron is párolog a folyadék, akár lakásonként változó mértékben 

- leolvasás pontatlansága 

- a leolvasás és elszámolás drágább, mint az elektronikus készüléké 

 

Rádiókommunikációs költségmegosztók előnyei: 

- környezet-, és felhasználóbarát technológia 

- a lakóknak nem kell otthon tartózkodni a leolvasáskor 

- sokkal pontosabb mérést és elszámolást tesz lehetővé 

- kétérzékelős elektronikus technológia (mérik az eltelt időt, továbbá a radiátor és a 

helyiség hőmérsékletét, és ezen mért adatok függvényében egy egységértéket képeznek. 

Az ista doprimo 3 radio rádiókommunikációs költségmegosztó csak abban az esetben 

kezd el hőleadást regisztrálni, amikor a radiátor hőmérséklete 4,5 oC -kal meghaladja a 

helyiség hőmérsékletét 

- rádiókommunikációs készülékeink csak megszólításra adnak jelet (nem „sugároznak” 

folyamatosan) 
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A cserével kapcsolatban természetesen szeretnénk Önöknek minden segítséget 

megadni: igényük szerint ingyenes szaktanácsadással, tervezéssel állunk rendelkezésükre 

azért, hogy megtervezhessük, az Önök igényeinek legmegfelelőbb megbízható, modern 

és továbbfejleszthető, rádiótávleolvasású fűtési költségmegosztó rendszert. 

 

Rádiókommunikációs költségmegosztóink egyösszegű fizetéssel, részletfizetéssel, vagy 

kétféle, akár 10 éves futamidejű bérleti konstrukcióval vásárolhatók meg. A bérleti 

konstrukciónk egyik előnye, hogy nem igényel egyösszegű kifizetést, a nagyobb előnye 

pedig, hogy társaságunk a felszerelt és beüzemelt készülékekre (a jogszabályban előírt 

időtartamon túl) a bérleti futamidő teljes időtartamára vállal garanciát (azaz: a futamidő 

alatt esetleges meghibásodás esetén ingyenesen megjavítja, vagy kicseréli a készüléket). 

A bérleti finanszírozás az ista Magyarország Kft. saját terméke, nem banki ajánlat  

 

Szíves figyelmükbe ajánljuk finanszírozási megoldásainkat! Igényük esetén közösen 

dolgozzuk ki az Önöknek legmegfelelőbb megoldást! 

 

Áraink kialakításánál természetesen ügyeltünk arra, hogy azok továbbra is versenyképesek 

maradjanak.  

 

További, részletes információkért kérjük keressék szakértő munkatársainkat, vagy 

látogassanak el honlapunkra: www.ista.hu!  

 

Budapest, 2015. január 5. 

Üdvözlettel:  

 

ista Magyarország Kft. 

 

 

 Csatlakozzanak hozzánk a Facebook-on is! 
 

http://www.ista.hu/
https://www.facebook.com/pages/Ista-Magyarorsz%C3%A1g-Kft/615646661820002
https://www.facebook.com/pages/Ista-Magyarorsz%C3%A1g-Kft/615646661820002

