
Loch és T Kft Online karbantartási szerződés (2019.04.01-től hatályos Loch Gábor)  

  

1. Megrendelő lehetőleg online megrendeli, a vállalkozó pedig mailban visszaigazolást küld,- elvállalja a 

megrendelő tulajdonában lévő klíma berendezés(-ek) időszakos karbantartását. 

2. A karbantartás szükségessége: 

 A karbantartások éves mennyiségét a garanciapapírban leírtak szabályozzák, a telepítő szerelő a helyszíni 

adottságoktól, és a hűtés,- fűtési szükséglettől függően akár több karbantartást is előírhat a készülék, és a 

kapcsolódó termékek, eszközök műszaki állag és vagyonbiztonságának a megóvása érdekében. 

A klímaberendezéseket gyártó cégek a jótállás alapfeltételeként határozzák meg az időszakos karbantartást, 

tehát jó tudni, hogy ennek hiányában a készülék garanciája megszűnik! Rendszeres karbantartással 

garantálható a gyártók által jósolt 12-15 év élettartam. 

3. A karbantartás folyamata (a karbantartáskor átadott ellenőrzési csekklista, munkalapban felsorolt pontoknak 

megfelelően): 

3.1 A beltéri egység szűrőinek, és a hőcserélő vegyszeres tisztítása, be- és kifújt levegő hőmérsékletének mérésével 

a működés ellenőrzése, cseppvíz elfolyásának vizsgálata, villamos kötések ellenőrzése. 

3.2 A kültéri egység hőcserélőjének vizsgálata, a villamos kötések ellenőrzése, üzemi működési ellenőrzés 

nyomásmérő armatúrával, (digitális nyomás, és hőmérséklet mérővel)! A helyes működési állapotok megállapítása,- a 

gáztöltet meglétének megléte kettő év után lézeres hőmérővel történik a rendszerben lévő gázmegszökési ráta 

védelmében, de akkor 1.000 Ft kedvezmény jár. 

4. Az iparijellegű karbantartás (lakossági klímák esetén amennyiben a karbantartó másképp nem rendelkezik és a 

készüléket csak hűtésre használják 5-7 évente ajánlott: 

4.1. A beltéri egység burkolatának eltávolítása után a hőcserélőt, - cseppvíztálcát, - kifúvó nyílást és a 

légterelőket,- magasnyomású mosóval vegyszeresen tisztítjuk, fertőtlenítjük, ellenőrizzük a villamos 

kötéseket, cseppvíz kifolyását vizsgáljuk. Több éves tisztítás elmaradása esetén óradíjas,- többlet 

költségtérítéses. 

4.2. A Kültéri egység kondenzátorát igény szerint kompresszorral,- magasnyomású mosóval vegyszeresen 

tisztítjuk. Ellenőrizzük a villamos kötések állapotát és a hűtőközeg megfejelő mennyiségben történő 

jelenlétét, működési állapotokat lézeres hőmérővel, - nyomásmérővel. Hiba jelenség esetén a működést 

Testo hűtéstechnikai mérő műszerrel dokumentáljuk, melyről jegyzőkönyvet állítunk ki, kérésre Ügyfél felé 

mailban megküldjük.  

5.  Egyéb rendelkezések:  

6. Hatósági szivárgásvizsgálatra kötelezett készülékek Az 5 tonna CO2 egyenérték feletti klímagáztöltettel 

rendelkező készülékeknél regisztrálni kell a készüléket a Klímavédelmi hatóság NKVH oldalán, és a töltetnek 

megfelelő időközönként szivárgásvizsgálatot kel végezni szintén térítés ellenében!  

 

7. Javítási feltételek: 

Az esetlegesen felmerülő javítási igényeknél (a nem garanciális, vagy garanciát vesztett készülékek esetén is) 

a javításhoz szükséges anyagköltségről és munkadíjról a vállalkozó a megrendelőt árajánlat formájában 

(amely lehet szóbeli v. írásbeli), tájékoztatja, ha a megrendelő az árajánlatot elfogadja, a szükséges javítások 

elvégezhetőek. A vállalkozó az idevonatkozó törvényekben meghatározott jótállást vállal a beépített 

alkatrészekre. 

Az árváltozás jogát fenntartjuk.  

A megrendelő az online készülék karbantartási regisztrációval a fenn felsorolt karbantartási feltéteteket 

tudomásul vette és a karbantartási díjtáblázatban elfogadott árakat is elfogadja. 
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