
№ Услуги (само труд): Мярка Ед. Цена К-во Общо
1 Диагностика на климатична система бр. 40 лв.
2 Посещение на сервизна група без причина бр. 20 лв.
3 Демонтаж и монтаж на външно или вътрешно тяло до 13000 BTU бр. 80 лв.
4 Демонтаж и монтаж на външно или вътрешно тяло 14-24000 BTU бр. 100 лв.
5 Демонтаж и монтаж на цяла система до 13000 BTU бр. 150 лв.
6 Демонтаж и монтаж на цяла система 14-24000 BTU бр. 180 лв.
7 Демонтаж и монтаж на електронен блок на вътрешното тяло бр. 40 лв.
8 Демонтаж и монтаж на електронен блок на външното тяло бр. 40 лв.

9 Подмяна на датчик бр. 40 лв.
10 Подмяна на четирипътен вентил бр. 80 лв.
11 Подмяна бобина на четирипътен вентил бр. 40 лв.
12 Подмяна на чек вентил и капилярни тръбички бр. 80 лв.
13 Подмяна на работен кондензатор(компресор, вентилатор) бр. 40 лв.
14 Демонтаж и монтаж ел. мотор на вентилатора на вътрешното/външното тяло бр. 40 лв.
15 Подмяна перка на вентилатора на вътрешното/външното тяло бр. 40 лв.
16 Подмяна лагери на ел. мотор на външно/вътрешно тяло бр. 40 лв.
17 Подмяна на сервизен кран бр. 40 лв.
18 Определяне мястото на пропуска на хладилен агент бр. 40 лв.
19 Отстраняване на пропуск по хладилната част бр. 40 лв.
20 Азотна проба  бр. 40 лв.
21 Услуга с помощта на висока стълба (над 3 метра) бр. 20 лв.
22 Услуга с помощта на автовишка (без цена на вишка) бр. 20 лв.
23 Цена за пробег извън града (в двете посоки) км. 0.5 лв.
№ Вложени материали Мярка Ед. Цена К-во Общо
24 Датчик бр. 20 лв.
25 Четирипътен вентил до 13000 BTU бр. 50 лв.
26 Четирипътен вентил 14-24000 BTU бр. 60 лв.
27 Чек вентил с капилярна тръбичка до 13000 BTU бр. 50 лв.
29 Работен кондензатор на вентилатор до 13000 BTU бр. 30 лв.
30 Работен кондензатор на вентилатор 14-24000 BTU бр. 40 лв.
31 Работен кондензатор на вентилатор до 13000 BTU бр. 20 лв.
32 Работен кондензатор на вентилатор 14-24000 BTU бр. 30 лв.
33 Лагери за вентилатор(SKF) бр. 40 лв.
34 Сервизен кран до 13000 BTU бр. 20 лв.
35 Сервизен кран 14-24000 BTU бр. 30 лв.
36 Зареждане на климатичната системата с хладилен агент R410 кг. 150 лв.
37 Зареждане на климатичната системата с хладилен агент R32 кг. 150 лв.
38 Антивибрационни тампони(4 броя) бр. 30 лв.

*Услуги липсващи в ценовата листа са предмет на допълнителна договорка.

***„Антонов Клима Инженеринг” ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие. 

ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА

И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ


