Whirlpool Szerviz
Ardo Szerviz
Érvényes 2014.07.24.-től visszavonásig. Az árak bruttó árak.

Helyszíni kiszállással végzett háztartási készülék javítások díjai
Whirlpool és Ardo készülékek esetén
Whirlpool javítások és Ardo javítások kiszállási díjai
Kiszállási díj Whirlpool javításoknál és Ardo javításoknál Budapestre, Budaörsre,
Diósdra, Érdre, Törökbálintra, Dunaharasztira, Halásztelekre, Szigethalomra, Első kiszállás díjmentes (ha javítási
Szigetszentmiklósra, Lakihegyre, Tökölre. A fizető parkolási övezetekben parkolási
vagy bevizsgálási díjat fizet)
felárat számítunk fel.
Második kiszállás alapdíja Whirlpool javításoknál és Ardo javításoknál (Budapestre,
Budaörsre,
Diósdra,
Érdre,
Törökbálintra,
Dunaharasztira,
Halásztelekre,
Szigetszentmiklósra, Szigethalomra, Lakihegyre, Tökölre) vagy első kiszállás alapdíja
20km körzetben ha az ügyfél nem kér javítást vagy bevizsgálást. Fizető parkolási
övezetekben vagy 20km-es körzeten kívüli kiszálláskor az alábbi felárakat számítjuk fel.
Parkolási felár Whirlpool javításnál vagy Ardo javításnál a fizető övezetekben
megkezdett óránként
Kiszállási díj felár Whirlpool javításnál vagy Ardo javításnál a fenti listában nem
szereplő települések esetén a Halásztelektől 20km-en túli részre, megtett
kilométerenként minden kiszállásnál

3 900 Ft

500 Ft
90 Ft

Whirlpool mosógép, Whirlpool mosó-szárító, Whirlpool
szárítógép valamint Ardo mosógép, Ardo mosó-szárító, Ardo
szárítógép javítások munkadíjai
beüzemelés (tartalmazza a víz, lefolyó és elektromos hálózatra kötést a gyári
szerelvényekkel és a kiszállítást nálunk vásárolt készülékre 20km körzetben)
hibamegállapítás, bevizsgálás (csak akkor fizetendő ha nincs javítás)
szűrőtisztítás, kilincs, gombok, kábel cseréje
ajtókapcsoló, kondenzátor, ékszíj, ékszíjtárcsa, főkapcsoló, oldallapok, hátlap,
előlap,tető, befolyó és kifolyó cső csere
vízszintszabályzó, belső csövek, szivattyú, lengéscsillapítók, üstszájgumi, fűtőtest,
hőfokszabályzó, fordulatszám-szabályzó, hőkorlátozó csere, dugulások, szivárgások
javítása
programkapcsoló, főmotor, csapágy csere
üsthátlap, üst, dob csere
felár, ha a készüléket a javításhoz ki kell szerelni vagy beüzemeléskor be kell
építeni(asztalos munkát nem tartalmaz, azt nem vállalunk!)

7 800 Ft
7 800 Ft
7 800 Ft
10 200 Ft
10 200 Ft
12 000 Ft
14 900 Ft
2 800 Ft

Whirlpool mosogatógép és Ardo mosogatógép javítások
munkadíjai
beüzemelés (tartalmazza a víz, lefolyó és elektromos hálózatra kötést a gyári
szerelvényekkel és a kiszállítást nálunk vásárolt készülékre 20km körzetben) + a lenti
felár ha be kell építeni

7 800 Ft

hibamegállapítás, bevizsgálás (csak akkor fizetendő ha nincs javítás), beüzemelés
(víz,lefolyó és elektromos hálózatra kötés a gyári szerelvényekkel, a meglévő
csatlakozásokra)
küszöb, sótartály kupak, gomb, tartozék csere
dugulás, kontakthiba, aquastop légtelenítés, szivárgás, vízszintszabályzó, szivattyú,
fűtőtest, hőkorlátozó, légcsapda, kapcsolósor, vízválasztó, befolyócső, kifolyócső, optikai
szenzor, mosószertartó csere, beüzemelés
programkapcsoló, vízlágyító, főmotor csere
felár, ha a készüléket a javításhoz ki kell szerelni vagy beüzemeléskor be kell
építeni(asztalos munkát nem tartalmaz, azt nem vállalunk!)

7 800 Ft
7 800 Ft
11 000 Ft
12 500 Ft
2 800 Ft

Whirlpool mikrohullámú sütő és Ardo mikrohullámú sütő
javítások munkadíjai
beüzemelés (tartalmazza az elektromos hálózatra kötést és a kiszállítást nálunk vásárolt
készülékre 20km körzetben) + a lenti felár ha be kell építeni

7 800 Ft

hibamegállapítás, bevizsgálás (megbontással, csak akkor fizetendő ha nincs javítás)

7 800 Ft

csillámlap, ajtókeret, ajtóüveg , tartozék, izzó csere
kontakthiba javítás, tányérforgató motor, ventillátor motor,kapcsolórész, elektronikus
panelek cseréje
nagyfeszültségű áramkörben lévő alkatrészek, fűtőtest csere
felár, ha a készüléket a javításhoz ki kell szerelni vagy beüzemeléskor be kell építeni
(asztalos munkát nem tartalmaz, azt nem vállalunk!)

7 800 Ft
9 900 Ft
9 900 Ft
2 800 Ft

Whirlpool elektromos sütő, Whirlpool elektromos főzőlap,
Ardo elektromos sütő, Ardo elektromos főzőlap javítások
munkadíjai
beüzemelés (tartalmazza az előre kiépített vagy meglévő csatlakozási pontra a készülék
elektromos bekötését és a kiszállítást a nálunk vásárolt készülékre 20km körzetben) + a
lenti felár ha be kell építeni
hibamegállapítás, bevizsgálás (csak akkor fizetendő ha nincs javítás),
külső alkatrészek, tartozékok
belső javítások, kerámialap csere
felár, ha a készüléket a javításhoz ki kell szerelni vagy beüzemeléskor be kell építeni
(asztalos munkát nem tartalmaz, azt nem vállalunk!)

7 800 Ft
7 800 Ft
7 800 Ft
11 900 Ft
2 800 Ft

Whirlpool hűtőszekrény, Whirlpool fagyasztó, Whirlpool
Side by Side (amerikai stílusú) hűtő, Ardo hűtőszekrény,
Ardo fagyasztó javítások munkadíjai
beüzemelés (tartalmazza a készülék elektromos +esetleges vízcsapra történő
csatlakoztatását a meglévő szerelvényekkel és a készülék próbaindítását ha a szállítási
helyzet miatt azonnal lehetséges)+ a lenti felár beépítésnél és Side by Side készüléknél
hibamegállapítás, bevizsgálás (csak akkor fizetendő ha nincs javítás)
belső ajtó, belső ajtó alkatrész, vízszűrő csere
ajtófordítás, zsanérok javítása, relé, hőfokszabályzó, leolvasztó fűtés, ajtógumi, egyéb
elektromos javítások
no frost készülékek elektromos hibáinak javítása
kalorikus javítások, kompresszor, szűrő, gáztöltés
tartozék, üveglap, polc, küszöb, láb csere
felár, ha a készüléket a javításhoz ki kell szerelni vagy beüzemeléskor be kell építeni
(asztalos munkát nem tartalmaz, azt nem vállalunk!)
Side by Side amerikai hűtő felár

7 800 Ft
7 800 Ft
7 800 Ft
9 900 Ft
12 700 Ft
16 900 Ft
6 100 Ft
2 800 Ft
40%

Whirlpool páraelszívó, Ardo páraelszívó javítások
munkadíjai
beüzemelés(tartalmazza a készülék elektromos hálózatra kötését
szerelvényekkel ha a készülék már be van építve)
hibamegállapítás, bevizsgálás (csak akkor fizetendő ha nincs javítás):
külső javítások(pl zsírszűrő vagy szénszűrő csere)
belső javítások

a

gyári

7 800 Ft
7 800 Ft
7 900 Ft
8 900 Ft

kürtős
sziget elszívó

8 900 Ft
10 900 Ft

Whirlpool és Ardo készülékek szervizbe szállítási díjai
(amennyiben a készülék a helyszínen nem javítható)
Hűtőszekrény kivételével minden gép Halásztelek 20km-es körzetében(oda-vissza irányt
is tartalmazza)
Hűtőszekrény Halásztelek 20km-es körzetében(oda-vissza irányt is tartalmazza)
Halásztelektől 20km-en túli részre, megtett kilométerenként
Side by Side amerikai hűtő felár

8 000 Ft
12 000 Ft
90 Ft
40%

Whirlpool szerviz és alkatrész üzlet
Infotek Kft. 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 104. Tel:24/521-280, http://whpszerviz.infotek.hu

