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CENNIK USŁUG - KLIMATYZACJA

Cena (zł netto):

Klimatyzatory typu split:
Montaż klimatyzatora ściennego (3m instalacji)

750

Montaż klimatyzatora kasetonowego (3m instalacji)

900

Montaż klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego (3m instalacji)

850

Przegląd serwisowy klimatyzacji (dojazd rozpisany w usługach dodatkowych)

150-200

Klimatyzatory typu multisplit:
Montaż klimatyzatora 2+1 (2 jednostki wew. i jedna zew – 6m instalacji)

1400

Montaż klimatyzatora 3+1 (3 jednostki wew. i jedna zew – 9m instalacji)

2000

Montaż klimatyzatora 4+1 (4 jednostki wew. i jedna zew – 6m instalacji)

2600

Montaż klimatyzatora powyżej 4 jednostek wewnętrznych

Do uzgodnienia

Przegląd serwisowy klimatyzacji multisplit 2+1

250

Przegląd serwisowy klimatyzacji multisplit 3+1

300

Przegląd serwisowy klimatyzacji multisplit 4+1

350

Przegląd serwisowy klimatyzacji multisplit powyżej 4 jednostek wew.

Do uzgodnienia

Usługi dodatkowe:
Dodatkowy metr instalacji freonowej

70

Wykucie metra bruzdy na instalacje w cegle

40

Wykucie metra bruzdy na instalacje w betonie

180

Doprowadzenie zasilania z rozdzielni (za metr)

30

Prowadzenie instalacji w korycie montażowym (za metr)

35

Instalacja jednostki zewnętrznej ze zwyżki

90-150 / h

Dodatkowy przewiert przez ścianę (średnica 65mm)

90

Instalacja pompki skroplin (Blue Diamond)

450

Dojazd do klienta do 40km od Zabrza
Dojazd do klienta powyżej 40km od Zabrza (za każdy kilometr)

Gratis
1,2

Montaż podstawowy obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykonanie otworu o średnicy 65mm w ścianie do 40cm grubości
Zainstalowanie jednostki wewnętrznej we wskazanym miejscu (do 3m wysokości)
Zainstalowanie jednostki zewnętrznej we wskazanym miejscu (do 3m wysokości)
Wykonanie instalacji freonowej pomiędzy jednostkami (do 3m długości, bez koryt)
Podłączenie klimatyzatora do istniejącej instalacji elektrycznej (do 3m długości)
Podłączenie odpływu skroplin grawitacyjnie (do 5m długości)
Próba szczelności
Wykonanie próżni w układzie
Uruchomienie oraz sprawdzenie działania klimatyzacji
Przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi

Gwarancja na wykonaną usługę wynosi 24 miesiące pod warunkiem wykonania dwóch odpłatnych przeglądów serwisowych w ciągu
roku. Przeglądy serwisowe są niezbędne do zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia jak i odpowiedniej higieny klimatyzacji.
Rezygnacja z wykonania przeglądu powoduje narastanie bakterii, pleśni i grzybów w urządzeniu, a także uniemożliwia wczesną
diagnostykę awarii. Brak wykonywania regularnych przeglądów uniemożliwia również realizacje gwarancji producenta klimatyzatora.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%

