
ÁLTALÁNOS MEGRENDELÉSI FELTÉTELEK 

1. Megrendelést követően kiállítunk egy 70%-os előleg
számlát majd leszállítás – felszerelést követően miután
beüzemeltük, áram alá helyeztük a ledtáblát vagy
ledfalat , betanítjuk a ledfal kezelését és kiszámlázzuk a
maradék 30% -ot. A garancia idő ettől a naptól él.

2. Egyszínű ledtáblák : 1+1 év garancia, Economy kültéri és
beltéri modellek 1+1 év garancia, Profession Pro
modellek 1+2 év garancia, S Golden modellek 1+3 év
garancia. Az első év kiszállás mentes a második évtől
kiszállási díj fizetendő nettó 70 Ft/ km. Háztól házig oda
vissza.

3. Felmérés kérhető 30 km belül díjtalan kiszállással 30 km-
en felül nettó 70 Ft/km díjjal.

4. A ledfal kiszállítására is a fenti díj értendő

5. A ledfal – ledtábla felszerelése, beüzemelése - áram alá
helyezése, betanítása díjtalan.

6. Az áramkiállás biztosítása a megrendelő feladata.
Amennyiben az áramkiállás nincs a ledtábla - ledfal 1



méteres körzetében, és a felszerelés napján nem 
biztosított, természetesen elvezetjük a kábelt a 
legközelebbi áramkiálláshoz, de plusz nettó 6.990 
Ft összeg fizetendő attól függően mennyire 
időigényes a bekötés.  

7. Kérhető OPCIONÁLIS modul és
kábel kiegészítést, amitől a 10+ évtől felmerülő 
problémák 99%-ban megoldhatóak így akár egy ledtáblát 
– ledfalat 15-20 évig is zökkenőmentesen a javára
fordíthat. Így a garanciaidő lejárta után nekünk csak 
kiszállási díj és munkadíj fizetendő. A gyártó 5 évente 
cseréli a moduljai chip – led és panel típusait újabb és 
újabb modelekre, amik nem vagy nehezen építhetők 
bele egy 11 éves táblába ezért javasolt a ledpanelt a 
jövőre elrakni és ezzel maximálisan kihasználni egy 
ledfal- ledtábla élettartamát. Ön dönt! 

8. A programozás betanítása: a programot és annak 
kezelését a helyszínen felszerelést követően betanítjuk. 
Betanulás után, mindenkit megkérünk, hogy 1 héten 
keresztül használja a programot, ezzel rögzítve a 
tanultakat. + 2 díjtalan programozási segítséget tudunk 
biztosítani amennyiben a problémát telefonon vagy 
online távvezérléssel orvosolni tudjuk. Amennyiben 
helyszíni programozást kér + kiszállási díj nettó 70 Ft/km 
és programozási díj nettó 8.000 Ft fizetendő, ami 
tartalmaz egy gyorstalpaló betanítást. Oktatási 
videóanyagok is segítségre lesznek.



9. Hibabejelentés: deak.ledtrio@gmail.com, fénykp és vagy
videó a hibáról, rövid leírás, telefonszám, cégnév.
Kérdés: 0630 268 8700

10. Az árak nettó árak és nem tartalmazzák az ÁFÁT
11. Videókészítés: nettó 12.000 Ft – 3 videó
12. + 20 éves garancia: A vételár 80% -a fizetendő a ledfal –
ledtábla vételárán felül. Javítás esetén csak az 5. évtől 
fizetendő kiszállási díj.  

13. Amennyiben a felszereléshez konzol legyártása
szükséges, ennek ideje + 2 hetet is növelhet a projekt 
megvalósítási idején. A konzol árának meghatározása tól – 
ig lehetséges. Helyszín és projekt függő. Ha szükséges 
kérjen helyszíni felmérést!  
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