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[1 Egy jó kereskedô személyesen végigkIséri az értékesItést a
tanácsadástOl a beépItésig. Tanácsaival nem a számára ked-
vezO megoldást erOlteti, hanem valOban a vevö igényeit szol-
gája ki. Ez az igazi ABLAKTANACSADAS! Biztonságot jelent
a megbizhatO, kOvethetO, érthetö személyes ajánlatadás (p1.
képekkel ellátott, részleteket is rögzItö ajánlat) és ügyviteli
folyamat. Nagyon lényeges a beépités is, melyhez nemcsak a
manapság ritka igazi szakértelem fontos, de elvârhatO, hogy
a beépItO legyen körültekintô és figyelmes is. Ablakcserénél
példâul ne tegyen semmit törikre, ne koszoljon össze a lakás-
ban, a Iegkevesebb zavarással végezze a munkáját és tegyen
rendet maga utàn. Egy jó kereskedO minderrOl kérés nélkül
cjondoskodik. SOt! A JO szolgáltatâs a vásárlást követöen is
folytatódik: ilyen például a finombeállItás, amely a beépItést
RövetO tél even belu..ngyenes. Az Internorm kereskedOinek
mindezek természetesek, ezen felül biztosItják a kopó alkat-
részek 10 évenkénti térItéses cseréjét és karbantartását is,
mellyel érvényesül a 30 év minOségbiztosItás.

[] Vannak cégek, melyek meggyOzO számokat mondanak garancia tekintetében! Erdemes azonban odafi-
gyelni! Vajon hogyan tud egy most 3 eves cég 10 év garanciát biztosItani? Meg nem lehet tapasztalata,
hogy milyen lesz a saját terméke 10 év mOlva. Fontos mindig meggyOzOdni, hogy a kereskeclö vagy gyártó
várhatOan m(iködik-e meg az általa igért garanciâlis idO Iejártáig?

Bármelyik árfekvésU ablakot választja, végUl mind ugyanannyiba fog kerülni! A kérdés csak az, hogy
mikor akarja kifizetni, illetve hajlandó-e rengeteg kényelmetlenséget felvállalni? Néhány példa az ol-
csóbban kapható ablakok hátrányaira:

(] Az olcsObb árfekvésü, silányabb nyilászãrOk átlagos élettartama 10-12 év, tehãt 30 év alatt egyszer-
kétszer biztosan cserélni kell. Senkinek sem kivãnjuk a felesleges felfordulást!

[] A mai és jövObeni gázárak mellett jelentOs tobbletkoltséget jelent, ha nem megfelelö az épület
nyilászárOja, hiszen a höveszteség 25-30%-a itt keletkezik!

1] A legjobb minOségili, gyári technolOgiával kezelt fa ablak sem viseli el kIvUlrOl az	 I
idOjárás viszontagságait, ezért elOször 5-10 év után, maid 2 évente festeni kell!
Ez jelentOs koltség, és nagyon sok munka, kellemetlenseg.

[] A döntés az One! Erdemes azonban alaposan megfontolni, mert egy
rossz vâlasztás után nincs módja cserére. Az önnek méretre gyártott
abiakokat másnak nem lehet eladni!


