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Tarife servicii instalații de climatizare 

 

INFORMAȚII GENERALE   

Prima oră de intervenție cuprinde Taxă de deplasare, constatare și pană la maxim o oră de manoperă. 

Tarifele prezentate sunt exprimate în EURO fără TVA. Facturarea se face la cursul BNR din data emiterii. 

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de gradul de complexitate și timpul de intervenție. 

Prezenta ofertă se supune unor termene și condiții. 

 

Dacă solicitarea de intervenție se face explicit în afără orelor de program, adică de luni până vineri, dupa orele 18,00 și înainte de ora 8,30, în 

weekend și în timpul sărbătorilor legale, pe lângă Taxă normală se aplică suplimentar Taxă de intervenție în afără orelor de program: 

contravaloarea a 50% din Taxă normală de intervenție 

 

PRECIZĂRI: 

1 Taxă de intervenție în afără orelor de program se aplică: - la solicitarea expresă a clientului pentru intervenție în cadrul perioadelor mai sus 

menționate - inclusiv clienții care au încheiat Contract de Întreținere și solicitările altei intervenții în afără termenelor înscrise în contract - pentru 

VTP solicitat în afără orelor de program. 

2. Taxă de intervenție în afără orelor de program nu se aplică în următoarelesituații: - Pentru sesizările emise de departamentele Call Center/ 

Dispecerat - pentru sesizările amânate de operatorii de service. 
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Nr. 
Crt. 

Categorie Aer 
Condiționat 

Interval Putere 
BTU 

Preț fără TVA 
(EUR) 

Observații 

1  Mono-split   9000 - 24000 Între 100-250 Prețurile nu includ consolele, canal Pvc și traseul frigorific 

2  Dual-split  9000 - 24000  Între 250-500 Prețurile nu includ consolele, canal Pvc și traseul frigorific 

3 Trial-split  9000 - 24000  Între 500-1000 Prețurile nu includ consolele, canal Pvc si traseul frigorific 

4 

Split:  
- Tubulatura friogorifică 
- Tavan 
- Plafon 

 40000 - 50000  500 Prețurile nu includ consolele, canal Pvc și traseul frigorific 


