
قيمت ها به تومانتوضيحاترديف
                    40,000هزينه اياب و ذهاب هرمرتبه جهت بازديد و يا تعميرات ويا سرويس دوره اي در شهر تهران

1
  سرويس سرمايش شامل شستشوي كندانسور(گودمن و گلدمن )و تخليه آب كويل آب گرم و تنظيم ترموستات و راه 

                    90,000اندازي فصلي بدون ضديخ

                    90,000 سرويس گرمايش شامل پركردن آب كويل آب گرم و تنظيم ترموستات و  شستشوي فيلتر راه اندازي فصلي2

                    60,000عيب يابي و بازديد دستگاه بدون تعميرات3
                  100,000اجرت تعويض ترموستات (گودمن و گلدمن) بدون احتساب جنس4
                  100,000اجرت عيب يابي ترموستات (گودمن و گلدمن) كه در صورت قابل تعمير نبودن دريافت ميگردد5
                  200,000اجرت تعمير ترموستات (گودمن و گلدمن) بدون احتساب جنس در صورت قابليت تعمير داشتن6
                  100,000اجرت تعويض سيم كشي همراه با جنس جهت ترموستات (گودمن و گلدمن) تا 5 متر لوله كشي7

8
اجرت تعويض سيم كشي همراه با جنس جهت ترموستات (گودمن و گلدمن) جنس از5 متر سيم كشي به باال به ازاي 

                    18,000هر متر طول

                    70,000اجرت تعويض برد (گودمن و گلدمن) بدون احتساب جنس9

10
 شستشوي و رسوب زدايي كامل  توسط اسپري و يا مواد شوينده كويل اواپراتور  و يا كويل آبگرم همراه با باز و بست 

                  400,000كويل اواپراتور هواساز

                  400,000 شستشوي  و رسوب زدايي كامل  توسط اسپري و يا مواد شوينده كويل كندانسور 11
                    50,000اجرت تعويض خازن كندانسور( واحد بيروني گودمن و گلدمن) بدون احتساب جنس 12
                    70,000اجرت تعويض خازن هواساز( واحد داخلي  گودمن و گلدمن) بدون احتساب جنس13
                  100,000اجرت تعويض كنتاكتور( واحد داخلي  گودمن و گلدمن) بدون احتساب جنس14
                  200,000اجرت تعويض فيلتر دراير( واحد بيروني  گودمن و گلدمن) بدون احتساب جنس15
                  200,000اجرت تعويض پرشر سويچ  واحد بيروني  (گودمن و گلدمن) بدون احتساب جنس16

17
جهت تعميرات و تعويض قطعات  اجرت جمع كردن گاز واحد بيروني و داخلي (گودمن و گلدمن) در صورت امكان
از جمله كمپرسور، پرشرسويچ ،كويل DX هواسازو يا كندانسور، اتصاالت، لوله مويين،فيلتر دراير، شستشو و وكيوم لوله 

كشي
200,000                  

                  150,000اجرت شارژ گاز R22 كمتر از يك كيلو گرم18
                  130,000اجرت شارژ گاز R22 از يك كيلوگرم تا 3كيلوگرم براي هر دستگاه  گودمن و گلدمن به ازاي هر كيلوگرم19
                  120,000اجرت شارژ گاز R22 از3 كيلوگرم  به باال براي هر دستگاه گودمن و گلدمن به ازاي هر كيلوگرم20
                  180,000اجرت شارژ گاز R410A كمتر از يك كيلو گرم21
                  170,000اجرت شارژ گاز R410A از يك كيلوگرم تا 3كيلوگرم براي هر دستگاه گودمن و گلدمن به ازاي هر كيلوگرم22
                  160,000اجرت شارژ گاز R410A از3 كيلوگرم  به باال براي هر دستگاه به ازاي هر كيلوگرم23
                  150,000اجرت دو دور كردن واحد داخلي گودمن  يدون احتساب جنس24
                  150,000اجرت تعويض كنترل فاز بدون احتساب جنس25

                  100,000اجرت سيم كشي داخل هر دستگاه واحد داخلي و هردستگاه واحد بيروني دستگاه گودمن و گلدمن همراه با جنس26

27
اجرت تعويض كمپرسور( واحد بيروني گودمن و گلدمن) فقط شامل نصب كمپرسور و لوله كشي مربوطه بدون احتساب 

                  300,000جنس و هزينه شارژ گاز

                  200,000شستشوي لوله كشي مسي همراه با وكيوم  بدون احتساب هزينه شارژ گاز28
                    50,000اجرت همراه با جنس تعويض و يا اجراي هر سر اتصال تا سايز يك دوم اينچ بدون احتساب هزينه شارژ گاز29

تعرفه خدمات پس از فروش شركت گلدمن اطلس 
مربوط به دستگاه هاي گلدمن و گودمن داراي برگه گارانتي شركت

از تاريخ 10 ارديبهشت 98
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                    70,000اجرت همراه با جنس تعويض و يا اجراي هر سر اتصال تا سايز هفت و هشتم اينچ بدون احتساب هزينه شارژ گاز30

31
اجرت تعمير كويل DXكندانسور( واحد بيروني گودمن و گلدمن )و هواساز( واحد بيروني)  بدون احتساب جنس قيمت 

توافقي حداقل 10000ذكر شده توافقي مي باشد بسته به ميزان مشكالت  مي باشد و حداقل از يكصد هزار تومان مي باشد

32
اجرت تعمير فن هواساز( واحد داخلي گودمن و گلدمن)  قيمت ذكر شده توافقي مي باشد بسته به ميزان مشكالت و ر 

توافقي حداقل 90000مي باشدحداقل از نهصد هزار تومان مي باشد

                  150,000اجرت تعويض فن هواساز( واحد داخلي گودمن و گلدمن ) بدون احتساب جنس33
                  250,000اجرت تعويض فن كندانسور( واحد بيروني گودمن و گلدمن) بدون احتساب جنس34
                  200,000اجرت تعويض همراه با جنس لوله مويين هواساز( واحد داخلي گودمن و گلدمن) 35
                  300,000اجرت تعويض كويل آب گرم هواساز( واحد داخلي گودمن و گلدمن ) بدون احتساب جنس36

                  800,000 تعميرات اساسي واحد داخلي بدون احتساب جنس  اين تعميرات شامل سيم پيچي موتور فن و شارژ گاز نمي شود37

               1,000,000  تعميرات اساسي واحد بيروني بدون احتساب جنس  اين تعميرات شامل سيم پيچي موتور فن و شارژ گاز نمي شود38

39
اجرت لوله كشي لوله كشي/ شامل يك جفت لوله رفت و برگشت و يك جفت عايق + كابل فرمان تا شش رشته  به ازاي 

                    14,000هرمترطول بدون جنس براي اسپليت btu/hr 9000 حداقل متراژ10 متر طول

40
اجرت لوله كشي لوله كشي/ شامل يك جفت لوله رفت و برگشت و يك جفت عايق + كابل فرمان تا شش رشته  به ازاي 

                    16,000هرمترطول بدون جنس براي اسپليت btu/hr 12000 حداقل متراژ10 متر طول

41
اجرت لوله كشي لوله كشي/ شامل يك جفت لوله رفت و برگشت و يك جفت عايق + كابل فرمان تا شش رشته  به ازاي 

                    18,000هرمترطول بدون جنس براي اسپليت btu/hr 18000 حداقل متراژ10 متر طول

اجرت لوله كشي لوله كشي/ شامل يك جفت لوله رفت و برگشت و يك جفت عايق + كابل فرمان تا شش رشته  به ازاي 42
هرمترطول بدون جنس براي اسپليت  و داكت اسپليت btu/hr 24000 تا btu/hr 60000 حداقل متراژ10 متر طول

22,000                    

43
اجرت لوله كشي لوله كشي شمش/ شامل يك جفت لوله رفت و برگشت و يك جفت عايق + كابل فرمان تا شش رشته  

توافقيبه ازاي هرمترطول بدون جنس براي داكت اسپليت 60000  و باالترحداقل متراژ10 متر طول

                  400,000جابجايي دستگاه و نصب مجدد دستگاه ها بدون  هزينه شارژ گاز و لوله كشي و جوشكاري ساپورت ها44

بدليل نوسانات قيمت اجناس در زمان تعميرات از نمايندگان خدمات پس از فروش
 قيمت اجناس استعالم گرفته شود

021-22038137
www.goodman.ir


