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ЦЕНОРАЗПИС на „СУПЕРКЛИМА БГ“ ООД валиден от   23.0  8  .2021г  .

I.   МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ

СТАНДАРТЕН МОНТАЖ НА СПЛИТ СИСТЕМА ДО 3 ЛИН. МЕТРА ТРЪБЕН ПЪТ

Монтаж на климатик Стенен тип 7000, 9000, 12000 или 14000 Btu/h 260,00лв.

Монтаж на климатик Стенен тип 18000, 21000 или 24000 Btu/h 290,00лв.

Монтаж на климатик Стенен тип 30000 или 36000 Btu/h 330,00лв.

Монтаж на климатик Подов тип 9000, 12000 или 14000 Btu/h 260,00лв.

Монтаж на климатик Подов тип 18000, 21000 или 24000 Btu/h 290,00лв.

Монтаж на климатик Подов тип 30000 или 36000 Btu/h 330,00лв.

Монтаж на климатик Таванен тип 9000, 12000 или 14000 Btu/h 290,00лв.

Монтаж на климатик Таванен тип 18000, 21000 или 24000 Btu/h 330,00лв.

Монтаж на климатик Таванен тип 30000 или 36000 Btu/h 360,00лв.

Монтаж на климатик Таванен тип 48000, 54000 или 60000 Btu/h 390,00лв.

Монтаж на климатик Касетъчен тип 9000, 12000 или 14000 Btu/h 290,00лв.

Монтаж на климатик Касетъчен тип 18000, 21000 или 24000 Btu/h 330,00лв.

Монтаж на климатик Касетъчен тип 30000 или 36000 Btu/h 360,00лв.
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Монтаж на климатик Касетъчен тип 48000, 54000 или 60000 Btu/h 390,00лв.

Монтаж на климатик Канален тип 9000, 12000 или 14000 Btu/h 290,00лв.

Монтаж на климатик Канален тип 18000, 21000 или 24000 Btu/h 330,00лв.

Монтаж на климатик Канален тип 30000 или 36000 Btu/h 360,00лв.

Монтаж на климатик Канален тип 48000, 54000 или 60000 Btu/h 390,00лв.

Монтаж на климатик Колонен тип 24000, 30000 или 36000 Btu/h 360,00лв.

Монтаж на климатик Колонен тип 48000, 55000 или 60000 Btu/h 390,00лв.

МОНТАЖ НА МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМА С НЯКОЛКО ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Монтаж на климатик с 2, 3, 4, 5, 6 или 8бр. вътрешни тела и 1бр. външно тяло По оферта след направен оглед

МАТЕРИАЛИ ВКЛЮЧЕНИ В СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ

Медни тръби според инструкцията за монтаж на климатика /1/4*1, 3/8*1, 1/2*1, 5/8*1 или 3/4*1/ с дължина до 3 лин. 
метра
Изолации според размера на медните тръби /Ф6*6, Ф10*6, Ф12*6, Ф16*6 или Ф19*6/ с дължина до 3 лин. метра
Оперативен кабел за комуникация между телата /4*1,0 , 4*1,5 , 4*2,5 , 5*1,0 , 5*1,5 или 5*2,5/ с дължина до 5 лин. 
метра
Захранващ кабел /3*1,5 , 3*2,5 или 5*2,5/ с дължина до 5 лин. метра
Кабелни накрайници до 20бр.
Щепсел /16А/ или лустер клема /6mm²/ – 1бр.
Кондензен маркуч гофре /5/8/ с дължина до 5 лин. метра
ПВЦ бяла бандажна лента до 2бр.
ПВЦ канал за захранващ кабел /16*16/ с дължина до 2 лин. метра
Външни стойки /450*450*2 или 500*500*2/ прахово боядисани – 1к-т.
Крепежни елементи /дюбели, шпилки, анкерни болтове, гайки, шайби, болтове, полиуретанова пяна, силикон, скоби, 
свински опашки и др./



УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНИ В СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ

Посещение до адрес на клиента в рамките на града
Безпрашно пробиване на един отвор /Ф35, Ф45 или Ф55/
Монтиране на вътрешна стойка и вътрешно тяло
Монтиране на външни стойки и външно тяло
Монтаж на ПВЦ канал за захранващ кабел
Изработка на конусни съединения
Проба за херметичност и вакуумиране на системата
Електрическо свързване и окабеляване
Пускане в експлоатация и отчитане на работните параметри
Обучение на клиента за работа с дистанционното управление
Почистване след завършване на монтажа

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ

Тръбен път до 12000 Btu/h /медни тръби, изолации, кабел, кондензен маркуч гофре и бандажна лента/ 1л.м. 60,00лв.

Тръбен път над 12000 Btu/h /медни тръби, изолации, кабел, кондензен маркуч гофре и бандажна лента/ 1л.м. 80,00лв.

Захранващ кабел /3*1,5 , 3*2,5 или 5*2,5/ 1л.м. 5,00лв.

ПВЦ канал за захранващ кабел /16*16/ 1л.м. 7,00лв.

ПВЦ канал за кондензен маркуч гофре /25*25/ 1л.м. 10,00лв.

ПВЦ канал за тръбен път /40*40, 60*60 или 65*50/ 1л.м. 20,00лв.

ПВЦ капачка, ъгъл или тройник за ПВЦ канал /65*50/ 1бр. 20,00лв.

Дренажна помпа /открит тип/ 1бр. 240,00лв.

Дренажна помпа /вграден тип/ 1бр. 250,00лв.

Антивибрационни тампони /монтират се след подписване на декларация от страна на клиента относно 
последствията при повреда на гумен тампон/

4бр. 40,00лв.

Кондензна вана – тавичка /метална или ПВЦ/ без ПВЦ тръби и фитинги 1бр. 100,00лв.



Кондензна вана /метална/ с дренажен нагревател, терморегулатор и бушон без ПВЦ тръби и фитинги 1бр. 170,00лв.

ПВЦ тръба /Ф25 или Ф32/ 1л.м. 7,00лв.

ПВЦ коляно или тройник /Ф25 или Ф32/ 1бр. 5,00лв.

Кондензен маркуч гофре /5/8/ 1л.м. 5,00лв.

Стойка стенна /500*500*2/ от неръждаема стомана или подова /430*150*1,5/ от неръждаема стомана 1к-т. 90,00лв.

Стойка стенна /600*500*3/ усилена прахово боядисана или подова /450*80/ ПВЦ 1к-т. 55,00лв.

Шина монтажна /перфопрофил/ 1л.м. 15,00лв.

Дренажен нагревател във ваната на климатика /поръчва се 2 работни дни предварително/ – 1, 2 или 3 
метра с терморегулатор и бушон

1к-т. 125,00лв.

Дренажен нагревател във ваната на климатика /поръчва се 2 работни дни предварително/ – 4 или 5 
метра с терморегулатор и бушон

1к-т. 145,00лв.

Дренажен нагревател във ваната на климатика /поръчва се 2 работни дни предварително/ – 6 метра с 
терморегулатор и бушон

1к-т. 155,00лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СТАНДАРТНИЯ МОНТАЖ

Вкопаване в тухлени стени 1л.м. 35,00лв.

Вкопаване в бетонни стени без рязане на арматури 1л.м. 50,00лв.

Безпрашно пробиване на втори отвор /Ф35, Ф45 или Ф55/ и/или всеки следващ отвор 1бр. 20,00лв.

Монтаж на два етапа и/или всеки следващ етап 1бр. 50,00лв.

Монтаж със строително скеле и/или повдигач с лебедка 1бр. 60,00лв.

Монтаж с автовишка до 3 работни часа 1бр. 280,00лв.

Демонтаж и монтаж на стъклопакет с гаранция против повреда 1бр. 35,00лв.

Качване на климатик и инструменти необходими за монтажа му над първи етаж без асансьор 1ет. 10,00лв.

Монтаж на Wi-Fi адаптер без настройка и свързване към домашната мрежа 1бр. 10,00лв.



II.   СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЦИ

Посещение до адрес на клиента в рамките на града и/или диагностика 1бр. 50,00лв.

Транспортни разходи извън рамките на града 1км. 0,50лв.

Повикване на технически екип без основателна причина /стари батерии, невъзможност за работа с 
дистанционното управление, мръсни филтри, проблем в ел. инсталацията и др./

1бр. 20,00лв.

Демонтаж на климатик и събиране на хладилния агент във външното тяло до 24000 Btu/h 1к-т. 60,00лв.

Демонтаж на вътрешно тяло и събиране на хладилния агент във външното тяло до 24000 Btu/h 1к-т. 40,00лв.

Демонтаж на външно тяло и събиране на хладилния агент във външното тяло до 24000 Btu/h 1к-т. 40,00лв.

Монтаж на вътрешно тяло без материалите до 24000 Btu/h 1бр. 45,00лв.

Монтаж на външно тяло без материалите до 24000 Btu/h 1бр. 45,00лв.

Възстановяване на пробит /вътрешен или външен/ топлообменник на климатик до 24000 Btu/h 1бр. 70,00лв.

Изработка на конусно съединение или спойка 1бр. 10,00лв.

Нипел на вътрешно тяло и смяна 1к-т. 25,00лв.

Зареждане с хладилен агент /407C, 410А или 32/ 1кг. 170,00лв.

Лагери /2бр./ на вентилаторен мотор на /вътрешно или външно тяло/ и смяна 1к-т. 100,00лв.

Ел. кондензатор и смяна 1к-т. 50,00лв.

Ел. бобина на четирипътен вентил и смяна   1к-т. 50,00лв.

Температурен сензор /въздушен или тръбен/ и смяна 1к-т. 50,00лв.

Универсално дистанционно управление и настройка на код 1к-т. 40,00лв.

Малки филтри /2бр./ и смяна 1к-т. 45,00лв.

Щепсел, контакт или бушон и смяна 1к-т. 25,00лв.

Четирипътен вентил /4, 9, 11 или 20/ kW и смяна 1к-т. 120,00лв.

Четирипътен вентил /34 или 45/ kW и смяна 1к-т. 260,00лв.



Смяна на компресор до 60000 Btu/h без компресора 1бр. 120,00лв.

Азотна проба за херметичност на инсталация съдържаща до 5t CO2 еквивалент на хладилен агент 1бр. 50,00лв.

Проверка за течове, издаване и/или водене на досие по регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския 
парламент на инсталация съдържаща от 5t CO2, но по-малко от 50t CO2 еквивалент на хладилен агент

1к-т. 160,00лв.

III.   ПРОФИЛАКТИКА   НА КЛИМАТИЦИ

Профилактика на гаранционен климатик и посещение до адрес на клиента в рамките на града 1к-т. 90,00лв.

Профилактика на извън гаранционен климатик и посещение до адрес на клиента в рамките на града 1к-т. 100,00лв.

Профилактика на вътрешно тяло /събиране на хладилния агент във външното тяло, демонтаж, цялостно 
разглобяване, измиване, сглобяване, монтаж и две посещения до адрес на клиента в рамките на града/

1к-т. 220,00лв.

Профилактика на външно тяло /събиране на хладилния агент във външното тяло, демонтаж, цялостно 
разглобяване, измиване, сглобяване, монтаж и две посещения до адрес на клиента в рамките на града/

1к-т. 220,00лв.

IV.   ОГЛЕД И ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА

Оглед, консултация, изготвяне на оферта и посещение до адрес на клиента в рамките на града за сплит, 
мултисплит и термопомпени системи

1к-т. 0,00лв.

Оглед, консултация, изготвяне на оферта и посещение до адрес на клиента извън рамките на града за 
сплит, мултисплит и термопомпени системи

1км. 0,50лв.

Всички използвани материали и резервни части са с гарантиран произход и високо качество.
Таксата за посещение до адрес и/или диагностика е дължима при всички сервизни дейности.
Престоят на монтажен или сервизен автомобил в синя или зелена зона се заплаща от клиента.
В официални празнични и почивни дни всички извършени услуги се оскъпяват с 20%.
„Суперклима БГ“ ООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие.  

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС


