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13.1.20 

 3דף מידע מס' 

 הכנות למיזוג אוויר 

 

ואנו  .או במסגרת התכנית שסיכמתם עם האדריכל תכניות מיזוג האוויר מוטמעות בתכנית הדגם של הבית

 אלה.  בהתאם לתכניותמבצעים את ההכנות 

במכתב זה נבהיר את התהליך  .מיזוג האוויר לבצע התאמות בתכניתממס' דיירים יחד עם זאת, עלה צורך 

 לשינוי בתכניות מיזוג אוויר.

נהיה מחויבים רק  ויש להטמיעו בתכניות. וא שינוי לכל דבר ועניין ככלל, שינוי בתכנית מיזוג אוויר ה .1

 מפורט להלן.לשינוי שיבוצע בתהליך ה 

חברה זו היא חברה קבלנית   מיזוג בע"מ.ל.ד דרור תהיה חברת  בפעימה ב' )הבלעדי( יועץ מיזוג האוויר  .2

 שתבצע גם את ההכנות למיזוג האוויר ותציע לכם את שירותיה בתחום התקנת המזגנים.

 ₪ לשעה.  150ניתן לתאם עם היועץ פגישה בעלות של  .3

ועד   )דניאלה( הפגישה הראשונה עם מח' שינויי דיירים של אלנור לפניפגישה עם היועץ תתקיים רק  .4

 .  28.2.2020לתאריך 

 שבוצעו אצל האדריכל(.לפגישת ייעוץ יש להגיע עם תכניות הבית שלכם )לאחר השינויים  .5

  במידה ותחליטו לבצע שינוי בתכניות, ישרטט היועץ את השינוי ע"ג התכניות )באופן ידני( ויחתום. .6

 ינוי מחייב שינוי בהכנת צנרת המיזוג, נקודת הניקוז ונקודת החשמל.שימו לב שהש

שתטמיע את השינוי בתכניות האישיות   לדניאלה  או במסגרת הפגישה הראשונה השרטוט יועבר במייל .7

שעתיים עבודה )שהם   דניאלה,   שלעבודתה  ותתמחר את העלות השינויים. בנוסף תשלמו עבור שלכם

 ₪ + מע"מ(. 440

 תוכלו לראות את התכנית המעודכנת ולאשרה במסגרת הפגישה הראשונה או במייל. .8

 התכנית המאושרת תועבר לשטח לביצוע. .9

על  ל.ד דרור מיזוג בע"מ את התקנת המזגנים באמצעותם תקבלו הנחה במידה ותסכמו עם חברת   .10

 שעות התכנון שבוצעו על ידם.

 המזגנים תבוצע לאחר מסירת הבית. התקנת  .11

http://www.elnor.co.il/
mailto:office@elnor.co.il


 
 

 אלנור הנדסה ואדריכלות בע"מ 
 

 

 
 

 אלנור הנדסה ואדריכלות
 9905543מיקוד  בית שמש,, , א"ת הרטוב15המלאכה  רחוב

 office@elnor.co.il , דוא"ל: www.elnor.co.il אתר:, 6813984-08 פקס: ,7884663-073 :פוןטל
 

2 

 

 

 לתאום פגישה פרטי התקשרות עם חברת ל.ד דרור מיזוג בע"מ

 l.d.mizug@gmail.comמייל: , 9667991-08טלפון: 

 , אשקלון. 2כתובת: הרתך 

 

 

 בברכה,

 

 ליפשיץ לוי דניאלה 

 רים  ימח' שינויי די

 הנדסה ואדריכלות בע"מאלנור 
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