
Сервісне обслуговування, ремонт систем 
вентиляції, кондиціювання й опалення 

__________________________________________________________________________ 
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Прайс-лист на виконання робіт по сервісному обслуговуванню 
систем вентиляції та кондиціювання 

№ пп тип обладнання х-ка. ціна грн. 

1 спліт-система настінна до 7 квт. 394,00 

2 спліт-система касетна до 7 квт. 394,00 

3 спліт-система канальна до 7 квт. 497,00 

4 спліт-система настінна від 7 квт. 468,00 

5 спліт-система касетна від 7 квт. 468,00 

6 спліт-система канальна від 7 квт. 517,00 

7 мульти спліт-система настінна (ВБ) до 7 квт. 207,00 

8 мульти спліт-система касетна (ВБ) до 7 квт. 207,00 

9 мульти спліт-система канальна (ВБ) до 7 квт. 266,00 

10 мульти спліт-система настінна (ВБ) від 7 квт. 266,00 

11 мульти спліт-система касетна (ВБ) від 7 квт. 266,00 

12 мульти спліт-система канальна (ВБ) від 7 квт. 340,00 

13 мульти спліт-система  (ЗБ) до 10 квт. 386,00 

14 мульти спліт-система  (ЗБ) від 10 до 35 квт. 534,00 

15 мульти спліт-система  (ЗБ) від 35 до 60 квт. 923,00 

16 мульти спліт-система  (ЗБ) від  60 квт. 1311,00 

17 фанкойл настінний до 7 квт. 192,00 

18 фанкойл касетний до 7 квт. 192,00 

19 фанкойл канальний до 7 квт. 303,00 

20 фанкойл настінний від 7 квт. 266,00 

21 фанкойл касетний від 7 квт. 266,00 

22 фанкойл канальний від 7 квт. 414,00 

23 прецензійний кондиціонер (БЗ) до 15 квт. 876,00 

24 прецензійний кондиціонер (БЗ) від 15 до 30 квт. 986,00 

25 прецензійний кондиціонер (БЗ) від  30 квт. 1292,00 

26 прецензійний кондиціонер (ЗЗ) до 15 квт. 1219,00 

27 прецензійний кондиціонер (ЗЗ) від 15 до 30 квт. 1570,00 

28 прецензійний кондиціонер (ЗЗ) від  30 квт. 1923,00 

29 Компресорно-конденсаторний блок до 7 квт. 239,00 

30 Компресорно-конденсаторний блок від 7 до 15 квт. 460,00 

31 Компресорно-конденсаторний блок від 15 до 40 квт. 876,00 

32 Компресорно-конденсаторний блок від  40 квт. 1311,00 

33 Припливно витяжна установка Т до 3000 м
3
/год. 728,00 
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34 Припливно витяжна установка Т від 3000 до 10000 м
3
/год. 1035,00 

35 Припливно витяжна установка Т від 10000 м
3
/год. 1368,00 

36 Припливно витяжна установка Т+Х(Р) до 3000 м
3
/год. 876,00 

37 Припливно витяжна установка Т+Х(Р) від 3000 до 10000 м
3
/год. 1162,00 

38 Припливно витяжна установка Т+Х(Р) від 10000 м
3
/год. 1451,00 

39 Припливно витяжна установка Т+Х+Р до 3000 м
3
/год. 1200,00 

40 Припливно витяжна установка Т+Х+Р від 3000 до 10000 м
3
/год. 1284,00 

41 Припливно витяжна установка Т+Х+Р від 10000 м
3
/год. 1863,00 

42 ХМ (Чілер) до 30 кВт. 923,00 

43 ХМ (Чілер) від 30  до 50 кВт. 1219,00 

44 ХМ (Чілер) від 50 до 80 кВт. 1708,00 

45 ХМ (Чілер) від 80 до 120 кВт. 2292,00 

46 ХМ (Чілер) від 120 до 200 кВт. 3170,00 

47 ХМ (Чілер) від 200 кВт. 4093,00 

48 Витяжний вентилятор до 1000 м
3
/год. 109,00 

49 Витяжний вентилятор від 1000 до 3000 м
3
/год. 183,00 

50 Витяжний вентилятор від 3000 м
3
/год. 295,00 

51 Зволожувач повітря 331,00 

52 Осушувач повітря 331,00 

53 Теплова завіса 274,00 

54 Тепловентилятор 274,00 

ПРИМІТКИ: 

-* до вартості робіт не включено вартість автовишки, а також вартість матеріалів і 

вузлів, які вийшли з ладу; 

-* вартість послуг, які виконуються у вихідні дні вартість та не робочий час (19/00 по 

8/00) множаться на коефіцієнт +1,3; 

-* мінімальна вартість на обслуговування становить 20000 грн.; 

-* пропозиція має попередній характер і буде повністю скоректована після 

узгодження  із Замовником. 

-* на квартальне обслуговування знижка 20%. 

-* на щомісячне обслуговування знижка 25%. 


