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CENNIK OPCJI MONTAŻOWYCH SPLIT MULTI SPLIT 

 

Cennik Opcji Montażowych do podstawowych ofert na montaż klimatyzatorów Split i Multi Split Air Engineering 

L.p. Nazwa opcji montażowej Występowanie 
Cena 

jednostkowa 
Jednostka 

      brutto   

1 
Montaż instalacji chłodniczej, sterowniczej, 

odprowadzenia skroplin bez korytka lub w bruździe 
Tak / Nie * 108,00 zł 

metr 
bieżący 

2 
Montaż instalacji chłodniczej, sterowniczej bez 

korytka lub w bruździe 
Tak / Nie * 86,40 zł 

metr 
bieżący 

3 
Montaż instalacji odprowadzenia skroplin bez korytka 

lub w bruździe 
Tak / Nie * 64,80 zł 

metr 
bieżący 

7 
Montaż instalacji chłodniczej, sterowniczej, 

odprowadzenia skroplin w korytku 
Tak / Nie * 129,60 zł 

metr 
bieżący 

8 Montaż instalacji chłodniczej, sterowniczej w korytku Tak / Nie * 108,00 zł 
metr 

bieżący 

9 Montaż instalacji odprowadzenia skroplin w korytku Tak / Nie * 86,40 zł 
metr 

bieżący 

10 
Montaż instalacji elektrycznej bez korytka lub w 

bruździe 
Tak / Nie * 32,40 zł 

metr 
bieżący 

11 Montaż instalacji elektrycznej w korytku Tak / Nie * 54,00 zł 
metr 

bieżący 
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*Niepotrzebne skreślić         Cena obejmuje podatek VAT 8 %. 

12 
Wykonanie (bez wypełnienia) bruzdy w przegrodzie 

wewnętrznej nie żelbet, szkło, beton, drewno 
Tak / Nie * 43,20 zł 

metr 
bieżący 

13 
Wykonanie (bez wypełnienia) bruzdy w przegrodzie 

wewnętrznej nie żelbet, szkło, beton, drewno 
Tak / Nie * 162,00 zł 

metr 
bieżący 

14 
Wykonanie dodatkowego przebicia przez przegrodę 
zewnętrzną lub wewnętrzną o grubości do 40 cm nie 

żelbet, szkło, beton, drewno 
Tak / Nie * 108,00 zł szt. 

15 
Wykonanie dodatkowego przebicia przez przegrodę 
zewnętrzną lub wewnętrzną o grubości powyżej 40 

cm nie żelbet, szkło, beton, drewno 
Tak / Nie * 216,00 zł szt. 

16 
Wykonanie dodatkowego przebicia przez przegrodę 

zewnętrzną lub wewnętrzną grubości do 40 cm żelbet 
lub podobne 

Tak / Nie * 162,00 zł szt. 

17 
Wykonanie dodatkowego przebicia przez przegrodę 
zewnętrzną lub wewnętrzna o grubości powyżej 40 

cm żelbet lub podobne 
Tak / Nie * 270,00 zł szt. 

18 
Dostawa i montaż pompki skroplin dla nie 
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin 

Tak / Nie * 378,00 zł szt. 

19 

Zwyżka lub dźwig - dla montażu jednostek 
zewnętrznych powyżej 4 metrów od poziomu gruntu 

lub na dachu powyżej 4 metrów bez możliwości 
wniesienia z wewnątrz budynku 

Tak / Nie * 648,00 zł wizyta 

20 
Dodatkowe uruchomienie w innym terminie niż 

montaż 
Tak / Nie * 540,00 zł szt. 


