
Cennik usług dodatkowych nie ujętych w montażu podstawowym  
 
 

• Montaż jednostki wewnętrznej powyżej 2,5 m, do wysokości 5 m: 100 zł +vat 

▪ w przypadku konieczności użycia rusztowania – zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności od warunków. 

• Podpora pod jednostkę zewnętrzną inna niż ścienna, podłogowa lub dachowa prosta: 

▪ dachowa poziomowana: 400,00 zł +vat 

• Montaż jednostki zewnętrznej powyżej 2,5 m, do wysokości 5 m. 

▪ w przypadku niskiego rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 150,00 zł +vat 

▪ w przypadku konieczności zastosowania wyższego rusztowania lub podnośnika zastosowana zostanie wycena indywidualna w zależności 

od warunków. 

• Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia powyżej 2 m natynkowo z zastosowaniem listwy 

instalacyjnej/korytka kablowego lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału): 40 zł +vat /m.b. instalacji. 

• Pojedynczy przewiert w ścianie niezbrojonej powyżej 40 cm: 5,00 zł +vat /cm. 

• Pojedynczy przewiert w ścianie zbrojonej do 40 cm: 200 zł +vat, a powyżej 40 cm dodatkowo 10,00 zł +vat /cm. 

• Dodatkowy przewiert w ścianie niezbrojonej do 40 cm: 150 zł +vat, powyżej 40 cm dodatkowo 5,00 zł +vat /cm. 

• Montaż pompki skroplin wraz z pompką: 650,00 zł +vat. 

• Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym powyżej 5 m natynkowo lub w istniejącym kanale 

wewnątrzściennym (bez zamykania kanału): 40,00 zł +vat /m.b. 

• Wyprowadzenie instalacji skroplin z jednostki wewnętrznej powyżej 5 m natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez 

zamykania kanału): 15,00 zł +vat /m.b. 

• Wyprowadzenie instalacji skroplin z jednostki zewnętrznej natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym (bez zamykania kanału): 

15,00 zł +vat /m.b. 

• Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej instalacją miedzianą powyżej 5 m natynkowo lub w istniejącym kanale wewnątrzściennym 

(bez zamykania kanału): 140,00 zł +vat /m.b. 

• Zabudowanie instalacji miedzianej, sterowania i odprowadzenia skroplin w korytkach natynkowych wraz z użyciem odpowiednich kształtek:  

40,00 zł +vat /m.b. 

• Wykonanie próżni w instalacji i uzupełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym powyżej 100 gram: 40 zł +vat/100 gram czynnika. 

• Dodatkowy dojazd do klienta końcowego dla usług instalowania realizowanych dwuetapowo: 

etap 1: ułożenie i przygotowanie instalacji 



etap 2: montaż jednostki zewnętrznej i/lub wewnętrznej w innym terminie) 

Każdy dodatkowy dojazd 250 zł +vat. 

Pozostałe nie wyszczególnione usługi dodatkowe podlegają indywidualnej wycenie w zależności od warunków. 

Przegląd 
Przegląd klimatyzacji obejmuje: 

▪ 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 w przypadku: 

▪ jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej: 

- zamontowanej do wysokości 2,5m: 250 + vat zł  

- zamontowanej powyżej wysokości 2,5m do wysokości 5m od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę niskiego 

rusztowania lub możliwości sięgnięcia z drabiny: 400 + vat zł  

- wymagającej użycia wysokiego rusztowania, lub podnośnika nożycowego lub koszowego – zastosowana zostanie wycena indywidualna 

w zależności od warunków. 

▪ konieczności dojazdu powyżej 25 km + 2 zł + vat za każdy dodatkowy km liczone w obydwie strony 

 


