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Darálós WC-t vásárolnál, szervizeltetnél?

Szívesen állunk rendelkezésedre!

SANIPUMP Hungária Kft. – 10+ éve  a

magyarországi piacon, több mint 5000+

elégedett ügyfél

Nézz szét weboldalunkon:

http://wcdaralos.hu/

Gyere el hozzánk, bemutatótermünkbe:

1205, Budapest, Nagykőrösi út 51.

(GPS koordináták: N47.4500042 E19.1208482)

Keress minket telefonon, hisz minket NON-STOP hívhatsz:

06-1/285-7977

06-70/418-9396

Írj nekünk bátran!

info@wcdaralos.hu

http://wcdaralos.hu/
mailto:info@wcdaralos.hu


hello@wcdaralos.hu

mailto:hello@wcdaralos.hu


Tartalomjegyzék

Miért jött ez az anyag létre, mi a célja? 5

Milyen egy megbízható szerviz? 5

Tengernyi hirdetés, maréknyi valóság 6

A hozzá nem értés apró jelei 8

Mit tehetsz te magad ha elromlott a darálós WC? 8

Ki kell takarítanod a darálós WC-t mielőtt kiérkezik a szerelő? 9

Mielőtt felhívnád a szervizest 9

Milyen kérdéseket fognak feltenni a szervizből? 10

Időpont foglalás 11

Megjelenés, Imázs 12

Szerelő munkavégzése 13

Szerelővel való bánásmód 14

Árak, piaci magatartás 15

Garanciális javítások 15

Átadás átvétel 16

Számla, feketegazdaság 17

Darálós WC telepítése 18

Átverések 18

Rossz döntés következményei 19

Elrettentő példák – megtörtént esetek amiket nem akarsz átélni 19

Teljes felújítás esete 20

Tartalék alkatrész esete 21

Sitt ágyba építés esete 22



A leégett szivattyú esete 23

A „megoldjuk okosba” esete 24

Az „Ami van - jellegű korrekció” esete 25
Kőművész esete 27

Szigetelő szalag és drót esete 28

Sok haj darálót győz esete 29

Erős vegyszer esete 30

Popsitörlő esete 31

Záró gondolatok 32

Szerzői jog 33



Miért jött ez az anyag létre, mi a célja?

Egyre több a kontár szerviz, pontosabban magát szerviznek beállító, de

valójában mindenféle kompetencia nélkül darálós WC-k javításával foglalkozó

cég. Az iparág speciális mivolta miatt abban bíznak, hogy könnyedén

kihasználhatják a kényes problémájukra sürgősen megoldást kereső ügyfeleket

és valljuk be ez sokszor sikerül is nekik. A SANIPUMP, mint a magyarországii

darálós WC-k egyik kiemelkedő értékesítője és szervize megelégelte az áldatlan

állapotot és szeretne segítséget nyújtani a tanácstalan darálós WC

tulajdonosoknak. Szeretnénk, ha nem esnének többet áldozatul az olyan

botcsinálta sufniszerelőknek, akik fittyet hánynak egy helytelen javítás életet

veszélyeztető mivoltára. Nézzünk szembe a tényekkel, ebben az iparágban víz,

folyadék és villamos áram találkozásáról van szó, ide speciális, gyakorlott

szakemberre van szükségm, aki számlával garantálja munkájának minőségét!

Milyen egy megbízható szerviz?

Sajnos nagyon sok a negatív tapasztalat a szervizeket illetően, így egy ilyen intim

szolgáltatás választásakor ma már elsődleges szempont a bizalom megléte. A

bizalom alapvető pillére az utolérhetőség, és leinformálhatóság. Mindannyian

találkoztunk már olyan esettel amikor a szolgáltatást végző cég elérhetetlenné

vált a munka (pontosabban általuk munkának nevezett tevékenység) elvégzése

után.

Amennyiben egy cég

● nem rendelkezik bizalomgerjesztő honlappal,

● nem vállalja fel adatait, elérhetőségét

●dolgozóinak, tulajdonosainak kilétét misztikum övezi

az esetben okod lehet a gyanakvásra.



A 21. században járunk és nem drogot akarsz vásárolni, hanem garantáltan

működő, gyors megoldást szeretnél kapni égető problémádra. Titkolózásnak

nincs helye, így egy eldobható mobiltelefonszám, egy kapcsolati űrlap

önmagában annyit jelent, hogy az illetőnek takargatni valója van előtted. Az,

hogy hívás után egy automatával tudsz csak „beszélni”, vagy percekig egy

komolyzenei betétet kell hallgatnod, már önmagában frusztráióval indítja a

kapcsolatfelvételt.

Mindenképpen pozitív, ha már első alkalommal élő emberi választ kapsz

hívásodra, legyen az bármikor (hisz egy WC hiánya tényleg égető, nem reggel 8-

tól délután 4-ig aktuális probléma). Ragaszkodj a kielégítő és megnyugtató

tájékoztatáshoz, ha pedig nem kapsz instant, azonnali segítséget, akkor jobb ha

személyesen se teszi tiszteletét nálad az illető…

Rettentő kellemetlen mikor ott állsz egy működésképtelen készülékkel, ami tele

van szennyvízzel és fogalmad sincs milyen helyzetet mentő intézkedéseket

tudnál tenni a szervizes kiérkezéséig. A bizonytalanság az egyik legalapvetőbb

emberi félelmünk.

Nagyon sokakban él még egy alaptalan előítélet ezért fontos kitérnem rá. Tedd

félre előítéleteid és ne írd le a női szakembereket! Hidd, ha egy hölgy veszi fel a

telefont és két kérdés után nem bizonyítja az ellenkezőjét akkor bizony higgy

benne, ő is érthet a darálós WC-hez, műszaki dolgokhoz, akár jobban is mint te!

Tengernyi hirdetés, maréknyi valóság

Ma már könnyedén meghirdetheti magát bárki az interneten és sokan élnek is

ezzel a lehetőséggel. De mégis, hogyan lehet tengernyi hirdetés közül

kiválasztani azt, ami hiteles?

Erre egy általános, minden iparágban helytálló tanácsot tudok adni:

Próbálj meg minél nagyobb céget keresni, aki minél kisebb szakterülettel

foglalkozik. Ez a profizmus és szakértelem garantált receptje. Egyszerű a logika,

ha egy kis területen képes volt nagyra nőni és megmaradni akkor valamit

biztosan írtó jól csinál.



Ugyanígy létezik ellenszabály is:

Óvakodj a mindenhez értő szakemberektől és cégektől! Gondolj csak Mekk

Elekre… Ők azok, akik mindent csinálnak, de semmihez sem értenek igazán!

Kerüld el a 12 1 tucat hirdetéseket. Felültöd a kisokost és 30 oldal

duguláselhárítót találsz, akik persze ha rákérdezel darálós WC-t is javítanak.

Sajnos a tapasztalat azt igazolja, hogy ők kényszervállalkozók, darálós WC-t

láttak már, de érteni nem értenek hozzá teljes mértékben. Léteznek nagyon

korrekt dugulás elhárítók komoly felszereltséggel, referenciákkal és

munkatapasztalattal, de ők sajnos elvesznek a sok hirdetés között ezért keresni

őket olyan mint az orosz rulett.

Szintén veszélyes terep a bedobós szórólap és faliújság alapján történő
választás. Sokszor találkozol te is a kis röppentyűkkel, ahol megszemélyesítve pl

Minta Elek hirdeti magát egy „mester” aki a gáztűzhelytől kezdve a Dömötör

tartályig mindenhez ért. Ha felhívod, egy leadó pénzt kérő fővállalkozó

diszpécsere fogja felvenni, aki a leszerződött igencsak forgásban lévő rabló

alvállalkozónak fogja irányítani a címedet. Ez nem az amire számítasz a hirdetés

alapján, nem a becsületes kisnyugdíjas mesterleveles takibácsi fog kimenni, aki

pár forintból megoldja a problémádat.

Meg kell még említenem a „Jó képességű és Fiai” vagy „Becsületes és társai”

non-stop gyorsszolgálatos gyors szakikat, én őket is elkerülném. Náluk is fennáll,

hogy mindent elvállalnak a profit érdekében, amiből szeretik, ha nagyon nagy,

de a munkavégzés nem áll ezzel arányban. Nem állítom, hogy nincs közöttük

valóban apja és fia becsületes páros, akiből az apa gáz még a fiú vízszerelő és jól

végeznék a munkájukat és lenne pontos típusismeretük a darálós vécékhez, de

én még nem találkoztam velük, akkor sem ha a weboldalukon így vannak

lefényképezve!

Az egyik talán legjobb módszer, ha ismerőstől, baráttól próbálod meg

begyűjteni a telefonszámokat, ekkor valós tapasztalat alapján tudsz választani.

Valljuk be, ez a megoldás viszont eléggé vontatott, rádásul nem biztos, hogy van

a környezetedben, ilyen irányú tapasztalattal rendelkező személy.



A hozzá nem értés apró jelei

Miután eljutottál abba a stádiumba, hogy sikerült kiválasztanod leendő
szervizesed, még mindig belefuthatsz apró intő jelekbe miután felemeled a

telefont. Azt hinnéd lerágott csont és csak a lelkednek tesz jót ha olyan

emberrel tudsz beszélni a vonal túloldalán aki kedves, de valójában ez a

hozzáértés egyik mércéje is. Több éves tapasztalatom alapján elmondhatom,

hogy az a brigád akinek emberei lekezelő módon és arrogánsan adják elő
magukat, jellemzően ezzel próbálják palástolni hiányosságaikat, és ezzel

próbálják nyomatékosítani, hogy bizony Neked fizetned kell bármi is legyen a

szerelés kimenetele. A végén már úgy érzed, hogy ők tesznek Neked

szívességet, miközben irreális árat fizetsz azért amit végeznek. Ismerős miről

beszélek?

Mit tehetsz te magad ha elromlott a darálós WC?

Hibától függetlenül a legfontosabb tennivaló, a pihentetés. Ne erőltesd a hibás

berendezést, próbáld meg nem használni és csörögj a márkaszerviznek! Persze

vannak olyan hibák amivel még ideiglenesen tudni fogod használni, de erről

pontosan egyeztess a márkaszervizzel! Amennyiben a készülék eldugult és csak

búg, azonnal áramtalanítsd, zárd el a WC öblítő tartályt és nézd végig, hogy ne

legyen semmilyen forrásból vízbefolyás a készülékbe. Ilyenkor gyakori, hogy

kifolyik valamennyi víz, de ne aggódj ez csak egy korlátos vízmennyiség, ami a

túlfolyón vagy a vécé peremén jutott ki. Ennek nem lesz utánpótlása. Sajnos –

bár tudom, hogy ez lenne a legegyszerűbb - házilagos megoldásokkal nem

tudod a darálós WC-t megjavítani. Soha ne pumpáld vécépumpával a darálós

vécét, mert ez vezérlését végző igen drága légnyomáskapcsolóját tönkreteszi

(típus függő). A duguláselhárító szerek igazából darálós vécében semmit nem

érnek. Egy tengelyre feltekeredett betétet vagy intim törlőt nem fog szétmarni,

viszont a daráló alkatrészeit igencsak károsíthatja. További veszélyforrás, hogy a

később szerelést végző szakember kezén és minden érintkező bőrfelületén égési

sérüléseket fog okozni!



Ki kell takarítanod a darálós WC-t mielőtt kiérkezik a

szerelő?

Egy felkészült szerelőcégnek erre is meg vannak az eszközei, kézi pumpák és kis

szivattyúk, amivel könnyen és gyorsan vízteleníteni tudják a WC-ben álló

szennyvizet. Belátható, hogy a daráló általában használat közben vagy után

hibásodik meg, tehát áll benne valamennyi szennyvíz. Erre fel vannak készülve.

Persze, ha a WC-ben peremig áll az ürülék, akkor szégyellhetjük magunkat és ne

csodálkozzunk, ha a szerelő gyomra sem bírja. A szerelő is emberből van még ha

jól bírja a kiképzést akkor is! Amiért viszont hálásak lesznek az az, hogyha

bekészítesz egy vagy két vödröt és egy felmosót vagy rongyokat.

Mielőtt felhívnád a szervizest

Fontos, hogy legyél felkészülve. Mielőtt felhívnád a szervizt, az alapvető
információkkal legyél tisztában. Egy szerviznek sem információ az, hogy egy

fehér doboz a WC mögött, ami nem működik. Ebből nem lehet megmondani

azt, amire kíváncsi vagy, azaz, hogy mennyibe fog kerülni a javítás. Aki a

semmiből megmondja, hogy mennyibe fog kerülni és irreálisan magas árat

mond vagy kapásból kijelenti, hogy javíthatatlan és újat kell venni, az nem a

hosszú távú ügyfeleiből él meg. (Értsd, csak le akar téged is húzni.) Legyél

nyugodt és higgadt, ne bepánikolva vagy indulatosan telefonálj. Ne csak elvárd,

de add is meg a tiszteletet, hiszen a szerelő és a diszpécser is ember!

Amennyiben tudatában vagy, hogy saját hibádból romlott el a készülék, nem

rendeltetésszerűen használtad, akkor őszintén mondd el a diszpécsernek (hisz

így egyszerűbb a hibakeresés). A márkaszerviz nem véletlen lett márkaszerviz,

amikor javítja a készüléket pontosan tudni fogja mi a meghibásodás és annak

oka.



Milyen kérdéseket fognak feltenni a szervizből?

Minden korrekt szervizes fel fog tenni alapvető kérdéseket, hogy meg tudja

hozzávetőlegesen mondani a javítás várható értékét. Ilyen kérdés például, hogy

garanciális a berendezés avagy sem. Jó ha tudod, egy gép akkor garanciális, ha

megvannak a papírjai, amiből leolvashatók az adatok.

Az első kérdés garantáltan ez lesz: „Milyen típusú, gyártmányú a gép?”

Mielőtt telefonálsz, keress a készüléken egy adattáblát, gyártmányt, cikkszámot

stb. Itt ne azt nézd, hogy 230V, 50Hz stb vagy TÜV/GS mert ezek nem

típusszámok. Ne a WC öblítő tartályon vagy a WC csészén keresd az Alföldi,

Geberit stb feliratokat, hisz ezek nem darálós WC gyártók. Ha nem találod az

adattáblát, akkor próbálj meg minnél részletesebb leírást adni a készülékről.

A beazonosításhoz ilyen kérdéseket fogunk kapni:

„Milyen a formája a doboznak, hol és milyen csövek jönnek ki belőle?”

„Van-e rajta indító gomb?” „Ha igen hol és milyen a színe?”

„Különálló doboz vagy kerámiával egybeépített készülék?”

„Ha kerámiával egybeépített, akkor milyen a formája?”

„Hol van az indítógombja, milyen színű ez az indítógomb?”

A meghibásodás beazonításához is próbáld meg minél részletesebben körülírni

a hibát. Az nem használható információ, hogy nem csinál semmit. Előfordulhat,

de nem gyakori. Ilyenkor győződj meg róla, hogy van-e áram a konnektorban. A

nem működik körülírása, a bélsár emlegetése szilárd vagy híg állapotban nem

egy darálós WC meghibásodásának jellemzői és nem is kíváncsi rá a diszpécser

sem. Legtöbbször vagy halkan búg, hangosan zúg, kerreg stb. Ez furcsán

hangzik, de fontos különbség!



„Hangosan fémesen zúg vagy halkan búg?” Fontos kérdések az alábbiak!

„Szállítja-e a vizet?” „Elnyomja-e a WC-ben lévő szennyvizet csak nem kapcsol

ki?”

„Egyáltalán nem szállít vizet?” „Ki-be kapcsolgat folyamatosan?”

„Automatán nem kapcsol be, de kézi indítóra működik?”

„Leveri a kismegszakítót vagy a FI relét?”

„A szivattyú áll vagy forog?” „A szivattyú forog, de nem nyomja a vizet?”

„A vizet adagolja a kerámiás modell, de a motor nem indul?”

Készülj fel továbbá a kapcsolati adatokkal. Név, cím, emelet, ajtó, kapucsengő,

saját telefonszámod. Amennyiben albérlő van az ingatlanban az ő neve

telefonszáma is szükséges lehet. Lehetőleg előre egyeztess az albérlővel,

figyelni kell arra, hogy adott esetben itt három félnek kell az időpontjait

összeegyeztetni.

Időpont foglalás

Egy jó szervizes cég belátja, hogy nem ülhetünk otthon egész nap 8-16 óráig,

arra várva hogy egyszer csak érkezik a szervizes kollégájuk. Az ilyen cégek

álomvilágban élnek. Egy ügyfélbarát cég, mint szolgáltató megpróbál

alkalmazkodni az ügyfélhez és 1-2 órás időintervallumban meghatározni, hogy

mikor érkeznek. Ennél pontosabbat be kell látnunk, nem lenne korrekt

megígérni. Lehet bármi nem várt probléma egy korábbi munka közben, forgalmi

akadály netán baleset , és ezek késést eredményeznek. Itt azt is kalkuláljuk bele,

hogy az ügyfeleknek közel 80%-nak vagy reggel 8 óráig vagy délután 17 óra után

lenne megfelelő, de ezek a legterheltebb idősávok

Ezen időpontok telnek be legelsőnek még ha sok a szerelővel is dolgozik a javító

cég. A korrekt cégek érkezési sorrendben veszik fel a címeket és nem sürgősségi

felár ellenében.



Ha nem életbevágó a javítás pl másod WC-ről van szó, esetleg épp elutazol,

akkor próbálj úgy időpontot foglalni, hogy mindkettőtök számára teljesíthető
legyen. Lehet, hogy neked ráér 1 napot még máshol kisgyerek van és csak 1 WC

van a lakásban… Amit meg kell értenünk, hogy mindenhol emberek dolgoznak,

emberekért!

0-24-ben hívható? 1 órán belül érkeznek? Nincs kiszállási díj? – vevőcsalogató

hirdetések.

Lássuk be ez mind méz a madzagon! Ha nincs kiszállási díj feltüntetve, ne

legyenek illúzióid. A végösszeg valamilyen más formában akkor is tartalmazni

fogja az autó fenntartási költségét, az üzemanyag és a parkolási díjakat. 1 órán

belül érkezünk? Hogyan, honnan, mivel és kik? Valóban mindig van hozzáértő
szabad szakember a közelben vagy csak kiküldenek valami a darálós WC-kben

„részművelt” pl gázszerelőt aki épp arra van és nincs munkája. Lássuk be egy

szakszerviz általában a külvárosban van, egy jól képzett szakszerviz túlterhelt és

nem gyorsasági motorral járnak a szerelők. A 0-24 órában hívható talán valós is

lehet ezt a legkönnyebb letesztelni. Ha az éjszaka közepén telefonálunk, mert

mondjuk pont hajnali 3 órakor adta meg magát a készülék….. Ha valóban

elérhető vagy visszahív és tudsz egyeztetni a hibáról akkor vélhetően a további

munkával sem lesz probléma.

Megjelenés, Imázs

Fontos, hogy ne engedj be akárkit a lakásba! A legprivátabb szférádba lép be

egy idegen ember! Persze ne legyünk előítéletesek, de a megjelenésükben már

nem bizalom gerjesztő szerelőket inkább ne engedd be vagy kérd meg várjon

amíg áthívod a szomszédokat… Egy jó szervizes cég, ad a manschaft kinézetére!

Rendezett cégautó, saját egyenruha, saját dokumentációk, jól felszerelt, komoly

és drága szerszámozottság, egyedi célszerszámok, stb. Ez sajnos sok helyen,

általában a nem nagy múltú vagy nem nagy jövőre berendezkedő cégeknél

nincs meg. Ez még nem jelenti, hogy kinyúlt pólóban, olcsó szerszámmal nem

lehet jó munkát végezni, de mégiscsak jobb egy profi brigáddal dolgoztatni, akin

megjelenésében látszik, hogy megél abból amit csinál! Nyílván nem véletlenül!



Szerelő munkavégzése

Ne lepődj meg ha az álszerelő megkérdezi, hogy ez milyen gép vagy hol kell

lehúzni. Sajnos van ilyen. Na őt azonnal el kell küldjük üres zsebbel, mert ha

még csak fel sem ismeri a készüléket, akkor ezek után csak katasztrófát képes

előidézni.

Ne lepődj meg rajta, ha a jó szerelő takarítással kezd. Neki oda kell bebújnia

odahajolnia ahol az ügyfele a dolgát végzi… arcát a WC ülőkére kell sokszor

tennie, hogy hozzáférjen a készülékhez. Egy jó mester a lehető legkevesebb

kosszal vízkifolyással fog szerelni, hiszen tudja, hogyan és hol kell vízteleníteni a

rendszert. Ez neki is érdeke, hiszen utána ott kell szerelnie, sokszor térdelve a

mosdó padlóján. Ehhez még a jó szerelő is kérni fog egy vödröt és egy felmosót.

Annyi szerszámot kell sokszor magával vinnie, hogy ezekkel már képtelenség

lenne fellépcsőzni. Ha lehet várd a szerelőt 1 vödörrel egy felmosóval és 1-2

kidobásra nem sajnált ronggyal.

A képzetlen magát darálós WC szerelőnek beállító egyébként dugulás elhárító

kényszervállalkozó, szétszedi ahogy gondolja a rendszert, nem foglalkozik vele,

hogy a konyha közepéig folyik a szennyvíz, szinte élvezi, hogy az egész lakást

elúsztatja… Egy hozzáértő szerelő munkája közben minimális kosz keletkezik,

ami könnyen feltakarítható! Persze vannak nem teljesen jól megtervezett

készülékek, aminek a javítása nagyobb kosszal jár mint másoké. Sokszor a nem

megfelelő telepítés az oka (kispórolt visszacsapó szelepek és elzáró csapok),

hogy nagyobb mennyiségű szennyvíz folyik ki. Egy korrekt szerelő megmutatja

mit szedett ki a vécéből, milyen alkatrészt cserélt, átveteti a munkáját és

összetakarít maga után, majd elkészíti a szükséges dokumentációt!



Szerelővel való bánásmód

Egy szerelőt ne feltétlenül kávéval és cigivel vagy sörrel a kezében tudjunk csak

elképzelni. Ha megérkezik persze bevett dolog, hogy megkínáljuk valamivel, de

egy jó brigád nem fogja elfogadni. Ezen ne sértődj meg. Nem lehetetlen, hogy

nem kávézik nem dohányzik nem iszik a mester. Ha minden helyen elfogadna

egy kávét akkor sosem tudna elaludni. Nagy melegben inkább hideg vízzel vagy

üdítővel kínáljuk azt többre értékelik…

Ne kérd meg a szerelőt, hogy vegye le a cipőjét csak ha nagyon

elengedhetetlen. Ilyen esetben (fehér padlószőnyeg) a szerelő magától is

leveszi, de pl csak addig még átmegy a nappalin. Gondolj bele, neki ott kell

szerelnie ahol ki van folyva a szennyvíz, elázik a zokni a lábán és egész nap

abban kell lennie! Ezt ne várjuk el senkitől! Találkozhatsz ennek ellenkezőjével is

sáros cipővel végig megy a nappalin majd kávézik és cigizik egyet az erkélyen

rákészülve a munkára. Na ez nem a jó munka előszele.

Borravalót, ha elégedett vagy a szerelő munkájával, személyével stb és

megteheted, csak akkor adj a mesternek, abból majd tud magának olyan kávét

venni amilyet szeretne… Soha ne adj előre borravalót, az megalázó a

szerelőnek nem egy pozitív visszacsatolás. Ez inkább egy elővásárlás szele, egy

utalás arra, hogy jól dolgozzon. Egy korrekt szerelő jatt ide vagy oda jól fogja

végezni a munkáját, hiszen ezért kapja a fizetését! Túlzottan nagy borravaló

adásánál ne lepődj meg, ha egy lelkiismeretes szerelő azt mondja ez túl sok! Ne

akard megvesztegetni a szerelőt. Ne kérd, hogy adja meg a privát számát, mert

majd legközelebb őt hívod közvetlenül, gondolva, hogy úgy olcsóbb lesz. Ez az

állásba is kerülhet. Továbbá ha korrekt és jó szakember nincs ideje, mert van

elég munkája a szakterületén és nincs szüksége bojler vagy csaptelep

javítgatásokból befolyó svarc pénzekre. Ne akarjunk segíteni vagy szerszámot

adni a mesternek, csak ha megkér rá! A kioktatással szemben az érdeklődő
kíváncsi hozzáállás nem idegesíti a szerelőt és egy korrekt szakember el is

magyarázza, hogyan működik a készüléke továbbá milyen hibát tárt fel és mi a

meghibásodás oka stb…. Az inkorrekt banda kér fúrógépet, csavarhúzót

mindent mert nincs neki, szemmel láthatóan idegesíti a kérdezgetés és infantilis

dolgokat akar bemagyarázni a hibáról növelve ezzel a hibalistát és az árát….



Árak, piaci magatartás

Tájékozódj az árakról mielőtt kihívod a szervizt. Ne legyünk álszentek, mindenki

pénzből él, de sajnos még mindig van aki rövid idő alatt akar gyorsan

meggazdagodni és nem a hosszútávú elégedett ügyfélbázis kiépítésében látja a

biztos megélhetést. Ők akik gyorsan cserélik a cégeket és a telefonszámokat. Ne

hagyjuk magunkat átverni, de ne is feltétlen a legolcsóbbat válasszuk! Olcsó

húsnak híg a leve…. végül mindig az olcsóbb a drágább! Jó ha tudod egy darálós

WC javítása nem tud alternatíva nélkül 100 e Ft-ba kerülni és egy új sem kerül

200 e Ft-ba…

Garanciális javítások

Sajnos hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a vásárláson alapuló jogaink

végtelenek és mindenre úgy terjed ki ami nekünk kényelmes. Hogy ne érjen

kellemetlen meglepetés, olvasd el a garancia levél és a gépkönyv tartalmát,

mielőtt kihívod a szervizt! Nyugodtan egyeztess vele a felmerülhető
költségekről is. Egy korrekt cégnél a szép szóval mindig többet érhetsz el, az

inkorrekt cégnél pedig háboroghatsz úgyis lepereg róluk.

Hányszor láttunk már elektronikai áruházban magát nagyon okosnak tituláló

reklamáló ügyfeleket akik a „csak” és „azért” indoklások komolyságával hosszú

sorokat tartanak fel, kioktatva és idegi ronccsá téve a 10 éve ebben dolgozó

hozzá biztosan értő ügyfélszolgálatost. A kellemetlen helyzetek leggyorsabb

megoldása, ha kölcsönösen segítőkészen álltok egymáshoz.

Darálós WC-k esetében tudnunk kell, hogy a

● dugulásra

● nem rendeltetés szerű használatra

● nem szakszerű telepítésre

● nem az alkalmazási területre szánt üzemeltetésre

● a gépkönyvben és a garancia levélben leírtak figyelmen kívül hagyására

soha nem vonatkozik a garancia.



A garancia, a jótállás és a szavatosság pedig más fogalmak! Garanciális időn

belüli javítás is tud fizetős lenni. Egy korrekt cég alkalmaz a garanciális és a

fizetős kategórián kívül kulanciában megjavítható kategóriát is. Ez esetben a

meghibásodás nem egyértelműen visszavezethető és a szerviz úgy dönt

megjavítja garanciában, vagy a vevővel való jó kapcsolat megőrzése érdekében

- amennyiben nem tudja a vevő egyértelműen igazolni a garanciát- , a cég

garanciában megjavítja, hogy megőrizze a jó hírnevét.

Átadás átvétel

Sokszor előfordulnak olyan esetek, hogy helyszínen nem javítható a berendezés.

Ilyenkor egy korrekt szervizes miután már látja a készüléket nagyságrendileg

meg fogja tudni mondani mennyibe kerül a javítás. Persze végleges árra csak a

márkaszervizbe való beszállítás után számítsunk. Amikor elviszik kapnod kell egy

átvételi elismervényt, ami tartalmazza a hibát és a készülék adatait. Egy javítás

egy valóban erre berendezkedett cégnél nem vehet több időt igénybe mint 1-2

nap. Ehhez persze ezzel kell foglakozniuk és nem ide oda kell küldözgetniük vagy

kapcsolatban kell állniuk olyan céggel akik tartanak polcon alkatrészeket.



Számla, feketegazdaság

Két szó, amit kevesen ismernek az építőiparban: munkalap és számla! A

készüléken történt munkavégzésről egy korrekt javító szolgálatnak adni kellene

egy munkalapot is, amin feltünteti a nevét, hogy mikor hol és mit adott ki a

kezei közül valamint, hogy mennyi garanciát ad a munkavégzésére. Na ilyet

szerintem keveset láttunk már! A számlának pedig teljesen evidensnek kellene

lennie.

Mivel adja a nevét a munkához, ha nem a számlával? Ha bármi probléma adódik

mivel igazolod, hogy nálad járt? De kis volt a 06-XX/… ami már nem

kapcsolható? Elvárjuk vagy reménykedünk benne, hogy egy olyan brigád majd

pont nálunk lesz tisztességes és végez korrekt munkát aki a fekete gazdaság

éllovasa? Ők felveszik a munkadíjukat lehet többet is mint egy korrekt szerelő,

ott hagyják a semmit érő munkájukat, nem számít ha csöpög, ha folyik ők

nyugodtan alszanak! Emberek spórolt pénzét jó szívvel elveszik gyakorlatilag a

csalásért, egy el nem végzett vagy rosszul összetákolt kókányolásért! Ne

legyenek illúzióink és ne is próbálkozz, számla nélkül nem lehet, okosba stb

dolgokkal. Egy korrekt cégnél az árukészletnek stimmelnie kell, a munkájáról

számlát és munkalapot kell adnia. A boltban sem olcsóbb a kifli, ha nem hozzuk

el a blokkot….



Darálós WC telepítése

A telepítés nagyon fontos tud lenni, ha azt akarod, hogy a darálós vécéd hosszú

élettartam mellett jól üzemeljen. Egy rosszul kialakított hálózat nagyban

lecsökkentheti a berendezés élettartamát! A nem megfelelő csőhálózat

nagyban túlterhelheti a szivattyút. Gyakori, hogy szökőkutat építenek a

zuhanyból vagy konyhai mosogatóból egy rosszul átgondolt kiépítéssel. Ilyen

esetekben jogosan reklamálhatsz! Ez nem a daráló hibája, hanem a

mesteremberé! Ha nem fix ágat építettek ki, csak lefolyócsöveket használnak a

szerelők, akkor szétnyomhatja az átemelő a csöveket és az nem lesz kellemes.

Az ahogy esik úgy puffan, amit találunk a szerszámos ládában összeeszkábált

szerelések nem sok jóhoz vezetnek. Könnyű megítélni bár nem törvényszerű, de

a hibás kiépítések általában nem szépek, az átgondolatlanságból adódóan nem

éppen esztétikusak. A pánikszerűen csinálunk valamit típusú szerelésekről pedig

ordít, hogy nem lesz egy hosszú távú házasság. A huhh meg háhh nézzük át a

gépkönyvet amíg megisszuk a kávénkat hozzáállású szerelők nem fogják jól

beépíteni a berendezést. A korrekt szerelők pontosan mérnek, ragasztható

csöveket használnak olyan ragasztóval, ami perceken belül köt. Ilyenkor tudnia

kell mit csinál, mert nincs idő és lehetőség korrigálni! A jól átgondolt jó

anyagokból kiépített szakszerű rendszerek pedig esztétikusak is. Egy laikus szem

által is megítélhető ez alapján, hogy a szerelés korrekt vagy sem.

Átverések

Javításoknál gyakori a ki nem cserélt alkatrészek kiszámlázása, vagy a speciális

semmit nem érő szerek beleöntése a darálós WC-be. Ezek az átverések arról

szólnak, hogy valami speciális két komponensű szert beleöntenek a darálóba,

hogy pár óra múlva próbálják lehúzni és akkor rendben lesz. Mondani nem kell,

hogy nem történik semmi 2 óra múlva, viszont a szer az nagyon drága volt. Egy

másik fajta átverés is meg nem is, amikor kimegy a szerelő csak azért, hogy

megállapítsa ehhez a típushoz nem ért, de csak azért mert meglátogatott

minket egy pár ezressel megdobhatjuk.



Rossz döntés következményei

Amit szem előtt kell tartanod, hogy darálós WC esetén áram és víz együtt van

egy készülékben. Ezzel a készülékkel a fürdőszobában kell együtt élnünk. Szoros

és intim viszony köt össze vele, amikor zuhanyozunk vagy könnyítünk

magunkon. Nem célszerű, ha valami kókány bandára bízod, hogy javítsa vagy

eleve rosszul építse be. A következmények beláthatatlanok, ha „a jó lesz az

úgyis szemlétű” szaki adja ki a kezei közül, mert neked az nem lesz jó!

„Cégünket három fő paraméter jellemzi: olcsón, jól és gyorsan dolgozunk! DE

ebből Ön sajnos csak kettőt választhat!” … Ismerős? Na ez nálunk nem így van!

A SANIPUMP szembe megy a szervizekről kialakult sztereoptípiákkal, lerombolja

őket és példát mutat a vevői igények kielégítésében!

Elrettentő példák – megtörtént esetek amiket nem

akarsz átélni

A mai világban egy cég vagy egy személy hitele talán az egyik legfontosabb

erénye. Mi a SANIPUMP-nál úgy gondoljuk a leírt szavaknál csak a helyszínen

készült fotók lehetnek beszédesebbek, így megerősítésként következzen az

alábbi lista, mi az amit érdemes elkerülnöd.

Az alább bemutatott esetekkel a SANIPUMP szervizesei személyesen találkoztak

és elborzadásuk után lelkiismeretesen, szakszerűen kijavították a pórul járt

darálós WC tulajdonosok készülékeit. A megfogalmazás néhol szarkasztikus és

felkavaró, de van ami még minket, sokat látott szerelőket is igazán meg tud

lepni.

Fordulj hozzánk bizalommal mielőtt olcsónak tűnő kontárokra bíznád a javítást!

FIGYELEM! A NYUGALOM MEGZAVARÁSÁRA ALKALMAS KÉPEK KÖVETKEZNEK!



Teljes felújítás esete:

Egy korrektnek kinéző modern

stílusú kislakásban a következő
látvány fogadott. Közvetlenül a

zuhany mellett

lengő hosszabbítóval egy téglára

feltámasztva kb 10 éves öntöző
szivattyú. Mindez összeszilózva és

egy idom segítségével a vécére

rákötve 90 °-ban. A falon kívül

felvezetett csengő kapcsolóval

indítható a villamosszék. Az öblítő
tartály külön grátiszban

ákombákomban felrakva.



Tartalék alkatrész esete:

A jóképességű szerelő benne felejtette a gépben az elnyomási ághoz szükséges visszacsapó

szelepet, pedig az hiányzott a rendeltetésszerű helyéről! Szegény

gép így is ment közel 1 évet….



Sitt ágyba építés esete:

Ez egy gyöngyszem! A kontár szerelő
felbontva a padlót, a döngölt födémbe

besüllyesztette a darálót, majd

körbepakolta sittel és valamilyen

cementtel összekötötte biztos ami

biztos alapon! Mindezt a

konyhaszekrény alá. Csak a fél konyhát

kellett szétszedni a javításhoz… A

legszebb, hogy a nyomó ágban a külsős

idomot, amit bilinccsel kellene ráhúzni

egy csőre azt simán beledugta a pvc

tokba. Eredmény: folyamatos ázás,

minden elnyomáskor. De ez biztos nem

zavarta, mert a csepegő sarokszelepre

annyi megoldása volt, hogy egy

cipőfűzőt rátekert amit belógatott egy

petpalackba. A fűző levezette bele a

vizet és oda csepegett…. Nem tudtuk

sírjunk vagy nevessünk amikor megláttuk!



A leégett szivattyú esete

Amikor a daráló csak búg, akkor van

benne egy bimetál hőkapcsoló, de az

sajnos csak ideig óráig védi meg az

átemelőt. Ha nem áramtalanítjuk

időben sajnos sokszor ez lesz a

végeredmény! Hibás telepítés

elektromos, problémák

is okozhatják….



A „megoldjuk okosba” esete:

Mit látunk a képen? Egy Grundfos

házba eszkábált barkácsáruházból

beszerzett szivattyú. Sziloplaszt

mindenhol vastagon és persze az

elengedhetetlen szigetelő szalag.

Csak így nyitottan, nem lesz annak

szaga! Áhh! Mitől? Flexicső sem állt

rendelkezésre elég, azt is toldani

kellett…. hiába drágább, de messze

volt a bolt biztos. Az öblítő cső pedig

szintén gártiszban még esztétikus is!



Az „Ami van - jellegű korrekció” esete

A beépítéshez amit éppen talált a mester… ráfolyó oldalon öblítő cső a tokba

vastagon beszilózva, persze az évek alatt már kicsit szivárgott…. (mivel pár

milliméter hiányzott a csőből). Az elnyomási ágban gumitokos PVC idom, persze

fordított tokiránnyal, teljesen logikátlanul. Hogy ne húzza szét a nyomás,

rászorított a szaki egy awab bilincset majd összedrótozta a két csövet.

Funkcionál, de ordít róla, hogy semmit nem ér. A korrekció során ragasztható

idomok lettek beépítve. Nyomóágú PVC-vel.





Kőművész esete

A darálóból ki és

bevezető csöveket

az egyik oldalon

szabadon hagyta,

de a másik oldalon

biztos ami biztos

elburkolta???

Feladta nekünk a

leckét, de

megoldottuk!



Szigetelő szalag és drót esete

A lefolyó PVC tok továbbra sem alkalmas nyomott ágú szennyvíz elvezetésére. Tapasztalta

ezt a mester is, hát megoldotta szigetelő szalaggal és dróttal.



Sok haj darálót győz esete

A hosszú hajszálakat a készülékek feltekerik és ezt idézik elő. Érdemes óvni tőle a

gépeket.



Erős vegyszer esete

Az erős vegyszerek és oldószerek

szétmarják a készülékek

finomabb alkatrészeit és ez lesz

az eredmény.



Popsitörlő esete

Sajnos a popsitörlőkkel ugyanúgy nem barátkozik meg a daráló mint a hosszú hajszálakkal,

nem érdemes beledobni őket!



Záró gondolatok

A darálós WC egy speciális dolog, nem érthet hozzá bárki. Csodák nincsenek,

egy profi szakember nem dolgozik ingyen. Aki gyanúsan olcsó az bizony akár az

életed, családod életét is kockára teheti egy kókány szereléssel.

Megéri kockáztatáni? Megéri spórolni pár ezer forintot aztán azon remegni kit

fog megrázni az áram, mikor fog végleg leégni a WC? Mennyire olcsó az a

szerelés aminek a javítása utána csak a WC teljes cseréjével oldható meg?

Felejtsd el az orosz rulettet! Ha új darálós WC-re van szükséged, ha

szervizeltetni kell a régit, akkor hagyatkozz ránk és 10+ éves szakmai

tapasztalatunkra!

A SANIPUMP NON-STOP rendelkezésedre áll és segít a szorult helyzetekben!

Hívj minket bátran!

06-1/285-7977

06-70/418-9396

info@wcdaralos.hu

hello@wcdaralos.hu

http://wcdaralos.hu/

mailto:info@wcdaralos.hu
mailto:hello@wcdaralos.hu
http://wcdaralos.hu/


Szerzői jog

FIGYELEM! Ez a könyv szerzői jogvédelem alatt áll és a SANIPUMP Hungária Kft.

kizárólagos tulajdonát képezi. Az e-book szövegének, képanyagának

felhasználása KIZÁRÓLAG a szerző nevének, elérhetőségének, kattintható

webcímének (http://wcdaralos.hu) feltüntetésével lehetséges, akár a szerző
külön tájékoztatása nélkül is. Amennyiben azonban valaki a fentieket nem

betartva, jogtalanul, forrásmegjelölés nélkül publikálja jelen e-book tartalmát,

az esetben vállalja, hogy a szerző (SANIPUMP Hungária Kft.) minden egyes

átvett szó illetve fotó után 5.000 Ft értékű kártérítési igénnyel élhet vele

szemben.

http://wcdaralos.hu/

