
Найменування Ціна, грн.

Виклик майстра в межах міста 100,00

Діагностування  несправності 250,00

Діагностування несправності (у нашому СЦ) 500,00

Заміна капілярної системи кондиціонеру 850,00

Заміна 4-х ходового клапану 750,00

Заміна компресора до 3,5 кВт (включно) 1000,00

                                   від 3,6 кВт до 7 кВт (включно) 1300,00

                                   від 7 кВт 1500,00

Заміна теплообмінника зовнішньго блока до 3,5 кВт (включно) 500,00

                                   від 3,6 кВт до 7 кВт (включно) 650,00

                                   від 7 кВт 800,00

Демонтаж-монтаж внутрішнього блока на моделях до 3.5 кВт (включно) 350,00

Демонтаж-монтаж зовнішнього блока на моделях до 3.5 кВт (включно) 600,00

Демонтаж-монтаж внутрішнього  блока на моделях від 3.6 кВт 400,00

Демонтаж-монтаж зовнішнього блока на моделях від 3.6 кВт 800,00

Разове обслуговування спліт-системи 500,00

Додаткове знезараження внутрішнього блока з використанням спеціальної рідини 100,00

Додатковий коефіціент при обслуговуванні систем кондиціонування касетного або 

настельного типу 1,2

Додатковий коефіціент при обслуговуванні систем кондиціонування канального 

типу 1,6

вартість обслуговування внутрішніх блоків системи кондиціонування мульти-спліт. 

Окремо за кожний блок, починаючи з другого. 200,00Роботи з ремонту та обслуговування кондиціонерів проводяться у робочий час. За 

проведення робіт в надурочний час, а також у вихідні дні, оплата здійснюється із 

врахуванням коефіцієнту. 1,5

Виїзд майстра за межі Дніпропетровська в обидва напрямки (грн/км) 10,0

від 3 до 5 кондиціонерів 5%

від 5 до 10 кондиціонерів 7%

понад 10 кондиціонерів 10%

понад 20 кондиціонерів по домовленності

Прайс-лист 

технічне обслуговування кондиціонерів

Для выбора модели кондиционера, места размещения блоков, составления рациональной схемы 

монтажа, организации дренажной системы и также консультаций по надежности техники, её подбору 

и эксплуатации Вы можете воспользоваться услугами наших сотрудников. Возможен выезд 

специалиста к Вам.

Оплата за установку, сервис и ремонт оборудования осуществляется после проведения установки 

кондиционера и принятия заказчиком выполненных работ.

Примечание: по желанию заказчика, кондиционер может быть доставлен без услуги установки 

(монтажа, инсталляции). В этом случае, плата за установку не взимается, заказчик получает 

товарный чек и гарантийный талон от производителя. Доставка 100грн.

При монтаже кондиционера нашей компанией доставка оборудования - бесплатно.

Высококачественная работа наших специалистов исключает затраты времени на исправление 

недостатков, Вы будете довольны выполненной работой.

С уважением, сотрудники компании Атланта", Тел.056-785-48-21, 050-361-48-21. 

WWW.DAIKIN.ORG.UA

Керівник Сервісного Центру Унченко Лілія Василівна м.т.+38(050)361-48-21


