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CENNIK USŁUG KLIMATYZACJA 
 

Klimatyzatory typu split Cena netto 
Cena brutto 

osoba prywatna 

Cena brutto 

firma 

Montaż podstawowy klimatyzatora ściennego (split)* 1400 1512 1722 

Montaż klimatyzatora ściennego przy istniejącej instalacji** 800 864 984 

Przegląd gwarancyjny klimatyzatora  301 301 

Klimatyzatory typu multisplit Cena netto 
Cena brutto 

osoba prywatna 

Cena brutto 

firma 

Montaż klimatyzatora 2+1 (podstawowy, do 6 metrów instalacji) 2300 2484 2829 

Montaż klimatyzatora 3+1 (podstawowy, do 9 metrów instalacji) 3300 3564 4069 

Montaż klimatyzatora 4+1 (podstawowy, do 12 metrów instalacji) 4100 4428 5043 

Montaż klimatyzatora powyżej 4 jednostek wewnętrznych do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia 

Przegląd gwarancyjny klimatyzatora 2+1  450 450 

Przegląd gwarancyjny klimatyzatora 3+1 / 4+1 / 5+1  550 / 650 / 750 550 / 650 / 750 

Usługi dodatkowe Cena netto 
Cena brutto 

osoba prywatna 

Cena brutto 

firma 

Dodatkowy metr instalacji freonowej (wraz z bruzdą lub korytkiem) 120 130 148 

Dodatkowy metr instalacji elektrycznej 35 38 43 

Dopłata za kucie bruzdy instalacyjnej w żelbetonie (metr) 200 216 246 

Dopłata za przewiert otworu instalacyjnego w żelbetonie 200 216 246 

Instalacja pompki skroplin 390 420 480 

Instalacja jednostki zewnętrznej z rusztowania 100 108 123 

Instalacja jednostki zewnętrznej ze zwyżki do uzgodnienia do uzgodnienia do uzgodnienia 

Dopłata do montażu podzielonego na 2 oddzielne dni 220 238 271 

* - Obejmuje urządzenia typu split o mocy do 4,5kW ** - cena dla każdej pojedynczej jednostki 

W skład montażu podstawowego wchodzi: wykonanie otworu w ścianie, montaż jednostki zewnętrznej na podkładkach anty rezonansowych lub uchwycie 

ściennym (do 3 m wysokości), instalacje jednostki wewnętrznej (do 3 m wysokości), wykonanie instalacji freonowej pomiędzy jednostkami (do 3 m 

długości w korytku lub przygotowanej bruździe), podłączenie klimatyzatora do istniejącej instalacji elektrycznej (do 3 m długości), grawitacyjne 

podłączenie odpływu skroplin (do 6 m długości), wykonanie próżni w układzie, próba szczelności, uruchomienie oraz sprawdzenie działania klimatyzatora, 

przeszkolenie klienta w zakresie obsługi. Wykonana instalacja klimatyzacyjna objęta jest 24 miesięczną gwarancją, pod warunkiem wykonywania 

corocznych przeglądów klimatyzacji. Cena dla klienta indywidualnego – 8% VAT, cena dla firmy – 23% VAT. 
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