SZCZEGÓŁOWY CENNIK I WYKAZ USŁUG MONTAŻOWYCH OBJĘTYCH
PRZEDMIOTEM WSPÓŁPRACY

Lp.

Rodzaj usługi

Kwota brutto

1.

Montaż podstawowy – 8% Vat

1200,00 zł

2.

Montaż podstawowy – 23% Vat

1366,67 zł

Dojazd

3.

1,20 zł / km

(liczony od serwisu Dającego Zlecenie do domu klienta)

MONTAŻ PODSTAWOWY
Montaż podstawowy obejmuje montaż jednostki wewnętrznej oraz montaż jednostki
zewnętrznej wg poniższej specyfikacji:
1. Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
2. Montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości
od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę rusztowania.
3. Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia do 2 m
odległości natynkowo.
4. Pojedynczy przewiert przez ścianę niezbrojoną do grubości 30 cm.
5. Wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie do 2 m.
6. Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym do 2 m wraz z
materiałami.
7. Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem miedzianym do 2 m wraz z
materiałami.
8. Zabezpieczenie instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania w zależności od materiałów
(taśma aluminiowa)
9. Wykonanie próżni w instalacji i wyrównanie poziomu czynnika do znamionowego (do
100 g).
10. Uruchomienie urządzenia i instruktaż klienta.
11. Wszystkie materiały nieujęte w cenie podstawowej podlegają dodatkowemu rozliczeniu
zgodnie z dodatkowym cennikiem.
W skład montażu podstawowego nie wchodzą materiały, które serwis użyje do montażu, a nie są
elementem wyposażenia fabrycznego produktu. Wyjątek 2 m.b. przewodu miedzianego użytego
do połączenia jednostek.
W ramach montażu podstawowego wykonanego przez usługodawcę, klient otrzymuje 3 lata
gwarancji oraz coroczną informację przypominająca o konieczności dokonania przeglądu.

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH NIEUJĘTYCH W MONTAŻU PODSTAWOWYM
1. Montaż jednostki wewnętrznej powyżej 2,5 m – do 5 m +100 zł, w przypadku
zastosowania rusztowania zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od
warunków.
2. Podpora pod jednostkę zewnętrzną inna niż fabryczna:
a. ścienna 150,00 zł
b. podłogowa 100,00 zł
c. dachowa prosta 150,00 zł
d. dachowa poziomowana 300,00 zł
3. Montaż jednostki zewnętrznej powyżej 2,5 m do 5 m w przypadku niskiego rusztowania
lub możliwości sięgnięcia z drabiny +150,00 zł, w przypadku zastosowania rusztowania
lub podnośnika zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków.
4. Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia powyżej 2 m – 30
zł/m.b. instalacji.
5. Pojedynczy przewiert w ścianie niezbrojonej powyżej 40 cm – 5,00 zł/cm
6. Pojedynczy przewiert w ścianie zbrojonej do 40 cm – +200,00 zł oraz 10,00 zł/cm
7. Dodatkowy przewiert w ścianie niezbrojonej do 40 cm 150,00 zł, powyżej 30 cm zgodnie
z pkt. 5
8. Wyprowadzenie instalacji skroplin powyżej 2 m – 10,00 zł/m.b.
9. Montaż pompki skroplin wraz z pompką 600,00 zł.
10. Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym powyżej 3 m –
30,00 zł/m.b.
11. Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej instalacją miedzianą powyżej 3 m –
100,00 zł/m.b.
12. Zabudowanie instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania w korytkach 12,00 zł/m.b.
13. Wykonanie próżni w instalacji i uzupełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym powyżej
100 g – 30 zł/100 g czynnika

PRZEGLĄD
Przegląd coroczny klimatyzacji obejmuje:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ogólne sprawdzenie stanu technicznego urządzenia.
Czyszczenie parownika, skraplacza.
Odgrzybianie jednostki wewnętrznej.
Czyszczenie filtrów.
Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej.
Sprawdzenie układu czynnika chłodzącego.
Sprawdzenie drożności odpływu skroplin.

Koszt przeglądu 250,00 zł

