Vesimittarin vaihtotyö
Palvelun antamat hyödyt:
Tyypillinen vesilaitosten käyttämä mittarinvaihtoväli on kahdeksasta kymmeneen vuoteen.
Palvelumme avulla voitte varmistaa, että mittareidenne vaihto pysyy suunnitellussa
aikataulussa. Suunnitelmallinen mittarinvaihto takaa, että mittareiden tarkkuus pysyy riittävänä
koko käyttöiän ajan. Palvelua käyttämällä myös vapautatte omat resurssinne muihin
hankkeisiinne. Uskomme lisäksi kustannustenne pienenevän; teemme vaihtotyötä myös virkaajan ulkopuolella, jolloin pääsemme kohteisiin helpommin sisään ja työ tehostuu. Jos mittarit
tarkastetaan vaihdon jälkeen, saadaan mittauslaitelain tarkoittama kulutusmittauksen
varmennus toteutettua luotettavasti. Jos vaihtotyöhön sisällytetään uuden mittarin toimitus,
vapautuu resurssejanne mittarilogistiikan järjestämisestä.
Palvelukuvaus:
Kuvaus palvelumme sisällöstä löytyy seuraavalta sivulta.
Vaihtotyön aloitus:
Työn aloittamiseksi tarvitsemme teiltä vaihdettavien kulutuspisteiden tiedot; osoitteen,
mahdollisen mittarin kokotiedon ja mahdollisen yhteystiedon kuluttaja-asiakkaallenne.
Yhteydenotto:
Ottakaa yhteyttä puhelimella 040 839 1246 tai sähköpostilla vmh@kalibro.com.

www.kalibro.com

Vesimittarin vaihtotyö
Vaihtotyön sisältö:
Käynti kohteessa; jos ketään ei ole paikalla, jätetään yhteydenottolappu, ajan sopiminen
asiakkaan kanssa, tarvittaessa uusi käynti.
Uuden mittarin toimitus asennuspaikalle.
Vesimittariventtiilien toimintatarkastus, asennuspaikan ja mittariin liittyvän putkiston
kunnon silmämääräinen tarkastus.
Mittarin vaihto.
Vaihto- ja tarkastustyön raportointi.
Raportointi, jos mittarin vaihto ei asentajasta riippumattomista syistä onnistu.
Loppuasiakkaalta saadun palautteen välittäminen vesilaitokselle.
Vanhan mittarin palautus tai toimitus tarkastettavaksi.
Vaihtotyölle annamme 12 kk takuun.

Tonttiventtiilin sulkeminen, työn sisältö:
Jos mittarin vaihto ei mittariventtiilin vuodon takia onnistu, suljetaan tonttiventtiili.
Tonttiventtiili pyritään paikantamaan kolmella keinolla: hyödyntämällä vesilaitoksen
asentajallemme toimittamaa paikkatietoa, kysymällä kiinteistön omistajalta ja
silmämääräisellä tarkastelulla kiinteistön alueella. Tonttiventtiilin löytyessä se suljetaan ja
avataan uudelleen mittarinvaihdon jälkeen. Tonttiventtiilin sulkemisen yksikköhinta € / kpl.

Hinnoittelu:
Tarjouksessa esitetyt hinnat €/kpl, alv 0%, voimassa 2016. Hinta sisältää vesimittariliittimin
kytketyn mittarin vaihtotyön, tiivisteet, sinetöinnin ja kaikki matkakustannukset. Muuten
kuin mittariliittimin kytketyn mittarin vaihdosta veloitamme 1.5-kertaisen korvauksen. Hinta
edellyttää vähintään 50 mittarin vaihtotilauksen ja vaihdettavien mittareiden sijaintia saman
taajaman sisällä. Vain onnistuneet vaihdot laskutetaan. Vaihto ja mittari –hinta sisältää
vaihdon lisäksi tyyppihyväksytyn vesimittarin. Vaihto, mittari ja tarkastus –hinta sisältää
vaihdon ja mittarin lisäksi poistetun mittarin tarkastuksen laboratoriossamme yhdellä
virtauspisteellä voimassaolevien tarkastusmääräysten mukaisesti. Tarkastuksen jälkeen
säilytämme mittarin kaksi kuukautta, jonka jälkeen mittarin omistus siirtyy meille. Jos
tonttiventtiilin sulkemiseen ryhdytään, se laskutetaan korvauksena etsintätöistä, vaikka
venttiiliä ei löytyisikään. Laskutus kahden viikon välein toteutuneiden vaihtojen mukaan.
Taajamien ulkopuolella sijaitsevien mittareiden vaihdot hinnoittelemme matkakustannukset
erikseen huomioiden.
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