Vážený zákazníku,
jsme velice rádi, že využíváte našich služeb a doufáme, že jste s námi spokojen.
Snažíme se o to, aby využívání systému watercooler bylo pro Vás přínosem.
Dle naší evidence právě nastal čas, kdy je třeba Váš výdejník vyčistit, aby voda,
vo
kterou z něj čepujete, měla stále tu nejvyšší kvalitu.
Dovolte nám tedy, abychom Vám nabídli službu: čištění a sanitace.
Proč?
anitace je nutné provádět pro udržení kvality vody a její bakteriální nezávadnosti. Důvodem je také odstranění
Sanitace
povlaku, který se tvoří uvnitř přístroje v místech, kudy protéká voda. Tento povlak je vhodný pro růst bakterií.
Sanitace je nutno provádět jednou za 3-4
4 měsíce. Prodlužuje se tím i životnost Vašeho výdejníku.
Kde?
Přímo u Vás na pracovišti, v kanceláři, domácnosti…
domácnost
S kým?
S naším technikem a přístrojem od firmy SUNROC, která disponuje profesionální technologií určenou specielně
k tomuto účelu.
Jak?
Toto zařízení pracuje na systému ozonizace. Během tohoto procesu jsou z vodních cest odstraněny veškeré nežádoucí
než
bakterie, které negativně ovlivňují kvalitu vody. Po sanitaci Vám vyměníme i vzduchový filtr, který zachycuje 99,97%
částic o velikosti 0,3 mikronu a větší, pokud je jím Váš přístroj vybaven. Ani zevnějšek Vašeho přístroje nenecháme
bez povšimnutí.
Za kolik?
Včetně dopravy a vzduchového filtru Vám naúčtujeme 499,20 Kč (bez DPH) na fakturu či hotově, pokud není ve
smlouvě uvedeno jinak.

Název
odběratele:
Ulice:

Tel:

PSČ, město

Email:

IČ:

Typ výdejníku:

Kontaktní osoba:

počet výdejníků:

Mobil:

Je potřeba Vás tel. kontaktovat před příjezdem technika? (zakroužkujte
požadované)
Zde prosím uveďte od kolika do kolika hodin je možné ve všední den sanitaci
provést.

ANO

NE

Ano, žádám pravidelnou sanitaci

Ne, nežádám sanitaci a svým podpisem potvrzuji, že
přebírám plnou odpovědnost za kvalitu vody

Datum, razítko, podpis

Datum, razítko, podpis

Děkujeme Vám za čas věnovaný přečtení, vyplnění a odeslání této zprávy.
Váš
FONTANA WATERCOOLERS s.r.o., Klokotská 693/9, 144 00 Praha 4,
4 IČ: 25088289, www.ifontana.cz

