عواملی که در تعیین قیمت نصاب اسپلیت موثر است!
یکی از نگرانی های مشتریان معموال هزینه نصب اسپلیت و سرویس و تعمیر اسپیلت است  .همانطور
که می دانید هزینه نصب اسپلیت بستگی به خدماتی که ارائه خواهد شد متفاوت است .همکاران ما
دارای تخصص و تجربه فراوان همچنین برخورداری از پشتیبانی به صورت  ۲۴ساعته هستند .عوامل
و نکاتی که بر تعیین هزینه نصب کولر گازی موثرخواهد بود به شرح زیر است.
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قیمت کولر گازی ،کولر گازی شما باید نسبت به منطقه آب و هوایی همچنین متراژ انتخاب
شود .بنابراین قیمت آن نیز متناسب با آن متفاوت خواهد بود.
نوع کولر گازی ،معموال کولر گازی ایستاده نسبت به کولر گازی های دیواری هزینه نصب
کمتری دارد.
متراژ و نوع لوله ای که برای لوله کشی اسپلیت استفاده می شود.
برند کولر گازی مورد نظر شما
محل نصب کندانسور و پنل داخلی کولر گازی ،محل نصب هرچه سخت تر و دشوار تر باشد
زمان و میزان کار بیشتری الزم است.
هزینه ایاب ذهاب نصاب اسپلیت
هزینه کار های جانبی مانند سوراخ کردن

اجرت نصب کولر گازی چه قیمت است؟
برای نصب یک کولر گازی باید حتما از یک نصاب حرفه ای کمک بگیرید زیرا دستگاه اسپیلت
بسیار حساس میباشد و باید حتما توسط افراد زبده و ماهر نصب شود تا فرآیند نصب اسپیلت به
خوبی صورت بگیرد .اجرت نصب کولر گازی توسط اتحادیه مشخص میشود که تمامی هزینه ها با
توجه به شرایط مختلف نصب ،میتواند متفاوت باشد.
قیمت پایه خدمات نصب به صورت معمول از  250تا  550هزار تومان میباشد که با توجه به
شرایط مختلف قیمتهای آن تغییر میکند.

خوشبحتانه تهران سرویس با تیم حرفهای این کار را با کمترین هزینه و زمان ممکن برای شما
عزیزان انجام میدهد و به راحتی میتوانید با شماره گیری با تلفن های درج شده با ما در تماس
باشید
برای مشاهده مطالب بیشتر میتوانید به سایت تهران سرویس مراجعه کنید https://tehran- :
service.com/

