TAVSİYE EDİLEN

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ
Fiyat Geçerlilik Tarihi: 29.05.2020

• Duvar Tipi Ürünler
• Ticari Tip Ürünler

PERAKENDE SATIŞ
FİYAT LİSTESİ
DAYLUX SPLİT KLİMA
TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2020-01-UPG-Dyl-1
Fiyat Değişiklik Tarihi: 29.05.2020

SEZONSAL INVERTER DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

Ürün

Kapasite (BTU/h)

Peşin

1+4
Taksit

1+6
Taksit

1+8
Taksit

10.000
(2.800~11.500)

4.128

4.293

4.376

4.458

12.000
(3.700~14.000)

13.000
(3.000~14.400)

4.699

4.887

4.981

5.075

DTXN50U
(DRXN50UB + DTXN50U)

18.000
(6.200~20.900)

19.000
(4.700~23.000)

6.995

7.275

7.415

7.555

DTXN71U
(DRXN71U + DTXN71U)

24.000
(9.100~26.900)

25.000
(5.500~30.000)

8.109

8.433

8.596

8.758

Ürün Kodu

Soğutma

Isıtma

DTXN25UB
(DRXN25UB + DTXN25UB)

9.000
(3.500~11.000)

DTXN35UB
(DRXN35UB + DTXN35UB)

Üretim yeri

Çin

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, fiyatlara KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve
vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıyacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulancaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Tüm Daylux duvar tipi ve salon tipi split klima fiyatlarında 4 metreye kadar bakır boru montaj fiyatına dahildir. Montaj fiyatına boru seti, dış ünite konsolu, takoz lastiği,
sinyal kablosu, drenaj hortumu, dekoratif bant fiyatları ve montajı dahildir.
Bu montaj bedeli gidiş-geliş 50 km altındaki montajlar için geçerlidir. Gidiş-geliş 50 km'yi aşan mesafeler için müşteriden yol ücreti talep
edilir. 4 metre montaj mesafelerini aşan uygulamalarda ek tesisat bedeli aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır ve yetkili servisler tarafından müşteriden talep edilir.
9.000 ve 12000 BTU/h kapasiteli ürünlerde 13 USD +KDV, 18.000 BTU/h kapasiteli ürünlerde 15 USD +KDV, 20.000-24.000-48.000 BTU/h kapasiteli ürünlerde 18 USD +KDV.
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.
* Ürünlerimiz Sezonsal Verimlilik kriterlerine uygundur.

ANASAYFA

PERAKENDE SATIŞ
FİYAT LİSTESİ
DAYLUX SPLİT KLİMA
TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2020-01-UPG-Dyl-2
Fiyat Değişiklik Tarihi: 29.05.2020

SALON TİPİ SPLİT KLİMA

Ürün

Kapasite (BTU/h)

Ürün Kodu

Soğutma

Isıtma

DVQ140U
(DQS140U + DVQ140U)

47.800

52.000

Peşin

12.082

1+4

1+6

1+8

Taksit

Taksit

Taksit

12.565

12.807

13.049

Üretim yeri

Çin

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, fiyatlara KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve
vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıyacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulancaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Tüm Daylux duvar tipi ve salon tipi split klima fiyatlarında 4 metreye kadar bakır boru montaj fiyatına dahildir. Montaj fiyatına boru seti, dış ünite konsolu, takoz lastiği,
sinyal kablosu, drenaj hortumu, dekoratif bant fiyatları ve montajı dahildir.
Bu montaj bedeli gidiş-geliş 50 km altındaki montajlar için geçerlidir. Gidiş-geliş 50 km'yi aşan mesafeler için müşteriden yol ücreti talep
edilir. 4 metre montaj mesafelerini aşan uygulamalarda ek tesisat bedeli aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır ve yetkili servisler tarafından müşteriden talep edilir.
9.000 ve 12000 BTU/h kapasiteli ürünlerde 13 USD +KDV, 18.000 BTU/h kapasiteli ürünlerde 15 USD +KDV, 20.000-24.000-48.000 BTU/h kapasiteli ürünlerde 18 USD +KDV.
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi hizmet taleplerinizi Daikin Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Daikin Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.

ANASAYFA

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.’yi bağlayıcı
bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm
bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı
geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenirliği veya belirli bir amaca
uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmez. Özellikler
önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının
kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir
doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir.
Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.’ye aittir.

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE
Genel Müdürlük Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk.
No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

Yetkili Satıcı

Daikin Europe N.V şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP),
Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken
soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon
Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini
online
olarak
www.eurovent-certification.com
veya
www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

www.daikin.com.tr • 444 999 0

