
2020 Hőszivattyús klímajavítási díjtételek javítás 
megkezdési irányelvek 

 

 
 

Javítási óradíjainkat minden megkezdett fél óránként számoljuk fel, mely a vezető szerelő 
és a segédszerelő között oszlik meg 2:1 arányban. 

Javítási, illetve hibamegállapítási díjszabásainkat az alábbi táblázatokban olvashatja: 
 
 

Kímajavítási időszak 
Javítás megkezdésének 

várható időpontja 
Klímajavítási díj 

Általános – szezonon kívüli 
javítás 3-7 napon belül 5 000,- Ft + ÁFA 

Szezonális – klímatelepítési 
időszakban (június- 
szeptember) 

 
10-15 napon belül 

 
6 000,- Ft + ÁFA 

Általunk telepített klímák – 
ha nincs rendszeresen 
karbantartva 

 
7-10 napon belül 

 
5 000,- Ft + ÁFA 

Általunk telepített klímák - 
rendszeres karbantartás 
esetén 

 
3 napon belül 

 
3 000,- Ft + ÁFA 

 

 

Hibamegállapítási díjak 
Hibamegállapítás 

Bonyhádon Hibamegállapítás vidéken 

Alapdíj 1 000,- Ft + ÁFA 1 000,- Ft + ÁFA 

Kiszállási díj 1 000,- Ft + ÁFA 1 000,- Ft + ÁFA 

Távolsági díjszabás 
kilométerenként 
(oda-vissza értendő) 

 
- 

 
80,- Ft + ÁFA 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy minden nem általunk telepített készülék javítása előtt és után 
kötelező a beüzemelést, karbantartást, esetleges ipari jellegű nagykarbantartást elvégezni, 
ugyanis a készüléket csak ebben az esetben szabad üzembe helyezni. 

 
Ennek érdekében, amennyiben Ön nem rendelkezik erre vonatkozó szerződéssel, lehetőséget 
biztosítunk, hogy egy karbantartási szerződést kössön velünk a következő oldalon található 
alábbi táblázat szerint! 

 
A júniustól szeptemberig tartó klímatelepítési szezon lezárulása után, amennyiben megkötött 
karbantartási szerződéssel rendelkezik, ősszel akciósan tartjuk karban az Ön készülékeit. A tavaszi 
karbantartási időszakban 1 000, -Ft többletköltséget számítunk fel. 

 

Fontos megjegyezni, hogy karbantartást minden esetben csak képzett szakember végezhet. 
Önszorgalomból végzett karbantartások a készülék meghibásodásához vezethetnek. 

 
Nagy és ipari jellegű karbantartásnál csak a szükséglettől függően kell az eseti, alább megnevezett 
munkaműveleteket elvégezni. 
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 Karbantartási Díjtáblázat: 
 
 

 Karbantartási szerződéssel nem 
rendelkező ügyfelek esetén 3,6 KW 

alatt 

Őszi karbantartási szerződéssel 
rendelkező ügyfelek esetén 3,6 

KW alatt 
Antibakteriális, gombamentesítő 
folyadék 1 500,- Ft 1 500,- Ft 

Beltéri egységben található lamellák- 
szűrők mechanikus tisztítása 1 500,- Ft 500,- Ft 

Gáztömörségi vizsgálat (2. év után 
lézeres hőmérővel) 1 000,- Ft 1 000,- Ft 

Működési ellenőrzés, ügyfél ismeret 
megerősítés 

2 000,- Ft 1 000,- Ft 

Kiszállási költség Bonyhádon 1 000,- Ft 1 000,- Ft 

Kiszállás vidéken 1 000,- Ft  

Összesen: 7 000,- Ft 5 000,- Ft 

ÁFA összege 1 890,- Ft 1 350,- Ft 

Összesen (NETTÓ) 8 890,- Ft 6 350,- Ft 

3,6Kw teljesítmény fölötti 
többletköltség (NETTÓ) 

1 000,- Ft 1 000,- Ft 
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Felhívjuk figyelmüket, ha a beltéri és kültéri egységeket nagykarbantartás során szükséges szétszerelni, 
többlet óradíjat számolunk fel. 

 
Az elöregedett műanyagok elpattanása, törése, valamint ha azokat beszerezni nem lehetséges, nem vállalunk 
felelősséget az esetlegesen bekövetkező meghibásodásokra! 

 
Beltéri ventillátor rezgéscsillapító gumi esetleges leszakadása miatt nem vállalunk felelősséget az 
esetlegesen bekövetkező meghibásodásokra! 

 
 

 
Nagy karbantartás 4-5 évente ajánlott, vagy ipari jellegű használat esetén a karbantartó döntése alapján 

Eseti díjak szükséglettől függően 
 Karbantartási szerződéssel nem 

rendelkező ügyfelek esetén 3,6 KW 
alatt 

Őszi karbantartási szerződéssel 
rendelkező ügyfelek esetén 3,6 

KW alatt 
Beltériegység gőzmosós tisztítása 

2 000,- Ft 1 500,- Ft 

Elgombásodott csepp víztálca, 
cseppvízcső mechanikai tisztítása 

1 000,- Ft 1 000,- Ft 

Elgombásodott beltéri ventilátor 
mechanikai tisztítása 

 
1 000,- Ft 

1 000,- Ft 

Több éves gombásodás megszüntetése, a 
beltéri,- ventilátor magasnyomású mosós 
tisztítása (műhelyben) 
A gombásodás csak évi min. 2 
alkalommal történő vegyszeres 
tisztítással kerülhető el 

 

 
3000,- Ft 

 

 
2 000,- Ft 

Kültériegység kompresszoros, esetleges 
magasnyomású mosós tisztítása 4-6 
évente ajánlott használattól, elhelyezéstől 
függően 

 
2 000,- Ft 

 
1 000,- Ft 

Kültéri egység tisztítása esetén a 
vegyszer költsége 1 500,- Ft 1 500,- Ft 

 
5 m-es magasság felett nagy létra 
szállítási költsége 

 
2 000,- Ft 

„Nagy létrás karbantartási 
napon” (szerda) 

0,- Ft 

 

A Cég Vállalási szabályzata alapján érvényes 2020.01.01-től. 
Loch Gábor 

Klímakészülék szerelő 
Ipari és kereskedelmi hűtőkészülék szerelő 

F Gáz szám: 2000000022597 
Tel.: 06-20/972-5511 


