INSTALLATIESERVICE
Hoe werkt de installatieservice?
•
U bestelt de installatieservice via de Hotto webshop en rekent deze af via iDeal
•
U wordt binnen 2 werkdagen gebeld door de Hotto installatieservice om een afspraak te maken
•
De monteur komt op de afgesproken tijd om uw Hotto te installeren, zodat u daarna zorgeloos gebruik kunt
maken van koud, warm en kokend water.
•
U zorgt ervoor dat op het afgesproken tijdstip het keukenkastje waar de Hotto geïnstalleerd moet worden is
leeggeruimd
Lees ook de voorwaarden!
Indien u niet aan deze voorwaarden kunt voldoen, of u heeft twijfel over uw situatie, kan onze installatieservice wellicht een
passende oplossing bieden tegen een beperkte meerprijs. Neem voor meer informatie contact op met onze installatieservice op: 033-2474022 of service@hotto.com
Voorwaarden installatieservice
Om in aanmerking te komen voor de installatieservice dient u te voldoen aan de volgende eisen:
•
•
•
•
•

U heeft een nieuwe Hotto gekocht ( inlaatcombinatie (A) , boiler (B) & kraan (C).
U heeft een werkend stroompunt met randaarde (D) in de kast waar de boiler
geplaatst dient te worden.
U heeft voldoende ruimte voor het plaatsen van de boiler (lxbxh 23 x 23 x 48cm).
Bij de inlaatcombinatieset wordt uitgegaan van een waterafvoer van ø 40mm (F) op een minimale hoogte van
15cm vanaf de bodem van de kast waarin de boiler geplaatst wordt.
Bij de inlaatcombinatieset wordt uitgegaan van een wateraanvoer van ø 15mm (E) op een minimale hoogte van
40cm vanaf de bodem van de kast waarin de boiler geplaatst wordt.

N.B. Als u de installatieservice bestelt en ter plaatse mocht blijken dat u niet aan de voorwaarden voldoet, worden de eventuele extra werkzaamheden en benodigde materialen in rekening gebracht. Dit wordt uiteraard voortijdig met u overlegd.
Mocht u hierop besluiten niet langer gebruik willen te maken van onze installatieservice kan er vanwege reeds gemaakte
kosten, geen geld geretourneerd worden.
Voor installatie op de Waddeneilanden gelden andere tarieven, deze kunt u vooraf opvragen via 033-2474022 of service@hotto.com.
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