
Pakiet Instalacyjny iVario i VCC RATIONAL
profesjonalna instalacja i uruchomienie

Firma GASTRO POLBERG jako RATIONAL-Service Partner oferuje
certyfikowany montaż i uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych
iVario Pro i VarioCookingCenter® firmy RATIONAL. Zapewniamy
realizację usług na wysokim poziomie i zgodnie z wytycznymi
producenta. Tylko właściwy montaż i uruchomienie daje pewność
prawidłowej pracy urządzenia oraz ochronę gwarancyjną producenta.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

GASTRO POLBERG
www.gastropolberg.pl
tel.: 730 76 76 77,  22 889 78 76
e-mail: serwis@gastropolberg.pl
Biuro handlowe i serwis: ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa

Kupując urządzenie w GASTRO POLBERG możesz mieć w cenie profesjonalną instalację i uruchomienie!

http://www.gastropolberg.pl/


Certyfikowany montaż i uruchomienie urządzenia obejmuje następujące czynności serwisowe:

• ustalenia techniczne przed instalacją (konsultacja techniczna przez telefon i/lub mail),

• prace instalacyjne przy urządzeniach elektrycznych: 

• podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej,

• podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

• sprawdzenie poprawności pracy urządzenia, 

• wstępny instruktaż obsługi ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji i konserwacji urządzenia, wystawienie profesjonalnej dokumentacji 
poświadczającej certyfikowaną instalację i uruchomienie,

• zgłoszenie instalacji urządzenia bezpośrednio na portalu producenta.
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Opcje dodatkowo płatne:

• ustalenia techniczne / weryfikacja przed instalacją w miejscu instalacji,

• wniesienie urządzenia wraz z poprawnym ustawieniem,

• zestaw dedykowanych materiałów instalacyjnych i wyposażenia dodatkowego oraz pozostałe materiały montażowe takie jak: przewody 
elektryczne, wtyki i gniazda, dodatkowe rury itp.,

• montaż zestawu kół lub innych akcesoriów do urządzenia VCC/iVario,

• podłączenie urządzenia do platformy internetowej ConnectedCooking oraz wstępny instruktaż.

http://www.gastropolberg.pl/


Warunki montażu:

• ceny nie zawierają wniesienia, rozpakowania i ustawienia urządzenia w miejscu 

instalacji,

• do punktu instalacji urządzenia musza być doprowadzone wszystkie potrzebne media, 

których wyprowadzenia powinny być zakończone wg zaleceń producenta. 

Wyprowadzenie mediów nie może znajdować się dalej niż 1 m od punktu instalacji 

urządzenia,

• koszt zestawu dedykowanych materiałów instalacyjnych wyposażenia dodatkowego 

Rational oraz koszt materiałów montażowych, takich jak przewody elektryczne, wtyki 

i gniazda, dodatkowe rury itp. wg aktualnego cennika,

• ceny nie obejmują kosztu dojazdu. Koszt dojazdu wg aktualnego cennika.
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Model urządzenia VarioCookingCenter® / iVario – ceny netto

112T
2-S, 2-XS

112+ 112L
211

L
311
XL

Instalacja urządzenia VCC od 600 zł od 600 zł od 600 zł od 650 zł od 700 zł

Instalacja zestawu kół --- od 240 zł --- od 360 zł od 360 zł

Ustalenia techniczne
w miejscu instalacji

od 150 zł od 150 zł od 150 zł od 150 zł od 150 zł

Instalacja Connected Cooking od 120 zł od 120 zł od 120 zł od 120 zł od 120 zł

Wniesienie 
i ustawienie urządzenia

wycena 
indywidualna 

w zależności od miejsca 
montażu 

wycena
indywidualna 

w zależności od miejsca 
montażu

wycena 
indywidualna 

w zależności od miejsca 
montażu

wycena 
indywidualna 

w zależności od miejsca 
montażu

wycena 
indywidualna 

w zależności od miejsca 
montażu
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