
 
PERUSASENNUSTYÖ 5M PUTKIVEDOLLA 639€:

 
• Perusasennustyö vie aikaa keskimääräisesti 5h
• Laitteen toimitus asennustyön yhteydessä
• 1kpl läpivienti (puu, tiiliverhous, hirsi)
• 5m eristettyä kupariputkea
• 5m kondensivesiputkea
• 5m asennuskourua (valkoinen)
• Sähköistys valmiista maadoitetusta pistorasiasta (max etäisyys 5m laitteelle)
• Turvakytkin tai pistotulppa
• Pientarvikkeet
• Seinä-, sokkeli tai maakannake ulkoyksikölle, asennuskorkeus max. 80cm
• Värinänvaimennin kumet ulkoyksikköön
• Suojaputki läpivientiin
• Läpiviennin eristys uretaanilla tai villalla (tarvittaessa palouretaani)
• Täydellinen asennustyö
• Tavaransiirto 1 ja 2 kerroksiset kohteet
• Työn tarkastus ja käytönopastus sekä vinkit hyötyjen maksimoimiseen
• Asennuksesta aiheutuvien sotkujen siivous ja roskien poisvienti
• Matkakulut 60km säteellä kohteesta Huhtikuja 7, 91100 Ii
• Ilmainen kartoituskäynti 60km säteellä kohteesta Huhtikuja 7, 91100 Ii
• Taloyhtiöille: Asennustapaselosteen ja tilaajavastuuraportin toimittamisen tilaajalle.

                                                                      LISÄKUSTANNUSHINNAT

• Vanhan laitteen purku ja hävitys 149€ (pelkkä purku 79€)
• Kylmäaineen talteenotto ja hävitys 80€
• Sähkökeskuksella tehtävät työt alkaen 165€ (2h sähkötyöt olemassaolevalta vapaalta sulakkeelta, 

15m sähkökaapeli) 
• Ulkopistorasian vaihto (mikäli ei voida olemassaolevaa hyödyntää) 25€
• Timanttiporaus betoniseinään 1kpl alkaen 250€
• Lisämetrit putkivedolle 29e/metri (sis.kylmä-ja kondensiputket, kouru sekä sähkökaapelit ja 

asennus)
• Kylmäainelisäys 19€/m tai 19€/20g + tuntityöhinta
• Lisäläpivienti 40€/kpl
• Asennus yli 2,5m korkeuteen hinnoitellaan tapauskohtaisesti
• Tavaransiirtomaksu yli kaksikerroksiset kohteet 45€
• Nostimella tehtävät asennukset hinnoitellaan tapauskohtaisesti
• Tuntityö 62€/alkava tunti.
• Vanhan ilmalämpöpumpun toiminnantarkastus, puhdistus ja liitosvuodosta johtuva kylmäainelisäys 

220€, kts. Alla tarkemmat tiedot huollon sisällöstä.
• Matkakustannukset yli 60km toimipisteeltä lisähintaan 1,30€/km + matka- aika ja 

päivärahakustannukset.



               ILMALÄMPÖPUMPUN HUOLTO

Vanhan ilmalämpöpumpun huolto
Huoltoa suositellaan tehtäväksi jatkuvalla käytöllä olevaan ilmalämpöpumppuun kolmen vuoden välein 
laitteen toiminnan ylläpitämiseksi ja elinkaaren maksimoimiseksi. Mikäli laite on osittaisella käytöllä, 
suositellaan huoltoa vähintään joka viides vuosi.

Mikäli laite todetaan korjauskelvottomaksi, on kiinteä hinta 90€ käynnistä. Käyntihinta sisältää laskun 
yhteydessä toimitettavan raportin tarvittaessa vakuutusyhtiölle.
Matkakustannukset yli 60km toimipisteeltä lisähintaan 1,30€/km + matka- aika ja päivärahakustannukset.

Paketti 220€ sisältää:
-kylmäpiirin tiiveystarkastus, ilmalämpöpumpun sisä- ja tarvittaessa ulkoyksikön kennojen puhdistus, 
sisäyksikön kennon desinfiointi, kylmäainemäärän tarkastus ja tarvittaessa lisäys 1kg saakka (liitosvuoto), 
toiminnantarkastus, siivous ja jätteiden kierrätys, matkakulut 60km toimipisteeltä, Matkakustannukset yli 
60km toimipisteeltä lisähintaan 1,30€/km + matka- aika ja päivärahakustannukset.

*Huolto ei sisällä varaosia eikä varaosien vaihtoa, pyydä tarjous erikseen korjaustoimenpiteistä!

Hinnan muutokset:
Myyjä pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutokseen, mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen on tapahtunut 
myyjän toiminnasta riippumattomia ja toimituksen kohteeseen vaikuttavia hankinta- tai 
valmistuskustannusten muutoksia, jotka perustuvat raaka-aineiden hintojen muutoksiin, yleisen palkkatason 
muutokseen, tulleihin, tuontiveroihin, rahtien tai vaihtokurssien muutoksiin. Myyjällä on hinnanmuutosoikeus 
myös, jos arvonlisäveron määrää muutetaan taikka toimituksen hintaan muutoin vaikuttavaa lainsäädäntöä 
uudistetaan. 


