CENNIK
ZAPMAX Piotr Niedziółka
Ważny od 9 kwietnia 2018 roku do odwołania
1. NABICIE KLIMATYZACJI standard do 300 gram ubytku czynnika R134A w
układzie -

150 złotych

- każde dodatkowe 100 gram czynnika powyżej 300 gram –

10 złotych

PROMOCJA – ubytek gazu w układzie mniejszy niż 100 gram gwarantuje zwrot
20 złotych! (weryfikacja ilości gazu następuje po ściągnięciu gazu do maszyny i zważeniu)
2. Test szczelności układu klimatyzacji zwykłym azotem –

20 złotych

3. TEST SZCZELNOŚCI AZOTEM Z WODOREM -HYDROGEN - NOWOŚĆ

od 20 do 50 złotych

4. Pomiar ilości czynnika w układzie klimatyzacji - zważenie elektroniczną wagą i wydruk - 15 złotych
5. Wymiana 1 sztuki uszczelnienia w układzie klimatyzacji –

od 5 do 50 złotych

6. Wymiana jednej części w układzie klimatyzacji (np. filtr osuszacz, skraplacz, sprężarka, przewód,
itp.) –

od 20 złotych do 2000 złotych

7. Sprawdzenie nabitego gazem układu klimatyzacji elektronicznym detektorem wycieków – 10 złotych
8. Dojazd do klienta na terenie miasta Siedlce –

bezpłatny

9. Dojazd do klienta poza teren miasta Siedlce –

10 złotych za każde do 5 kilometrów od Siedlec

10. Diagnostyka komputerowa samochodów –

od 50 do 90 złotych

- podłączenie się pod samochód - zobaczenie usterek i parametrów –

50 złotych

- wykasowanie błędów –

20 złotych

- skasowanie inspekcji olejowych, serwisowych –

20 złotych

11. Odgrzybianie naturalną metodą ozonową -

50 złotych

12. Odgrzybianie ultradźwiękami – EVIDIS PROMOCJA + GRATIS

80 złotych

13. Czyszczenie klimatyzacji profesjonalnym środkiem grzybobójczym pod ciśnieniem - od 60 złotych
14. Wymiana filtra przeciwpyłkowego (kabinowego) –

od 10 do 20 złotych

15. Dodatek barwnika UV do układu (7-10 gram) -

10 złotych

16. Zakuwanie przewodów do klimatyzacji, w zależności od użytych materiałów -

od 30 złotych

17. Skup czynnika chłodniczego R134a z układów klimatyzacji w każdym pojeździe 100gr–

15 złotych

18. Nabicie klimatyzacji gazem R1234YF do 300gram-500zł, do 400gr-600zł, do 500gr-700zł, (10gr=10zł)

PROMOCJA WIOSENNA- Napełnienie klimatyzacji standard plus odgrzybianie
ozonowe w PROMOCYJNEJ cenie -

150 złotych

DODATKOWE PROMOCJE:
- 10% zniżki dla stałych klientów z książką obsługi klimatyzacji od wartości usługi;
- 10% zniżki dla stałych klientów z książką obsługi klimatyzacji od wartości usługi, którzy korzystają
z usług firmy trzeci lub kolejny raz, decyduje zawartość wpisu w książeczce;
- Trzeci oraz kolejny pojazd u jednego klienta dostaje dodatkowo 10% zniżki za każdą wykonaną
usługę.
- Kupując u nas filtr – MONTAŻ GRATIS

