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OFERTA REVIZIE DE PRIMAVARA+CALIBRARE 

ECHIPAMENTE DE SERVICE AER 

CONDITIONAT 
 

Avand in vedere ca odata cu incalzirea vremii proprietarii de autovehicule se vor prezenta in 

numar mare la atelierele dvs. pentru operatiuni de mentenanta/incarcare a instalatiilor de aer 

conditionat  recomandam pregatirea echipamentelor dvs. prin  efectuarea operatiunilor de revizie 

si calibrare a echipamentelor de service aer conditionat  pe care le detineti. 

 

 

Va comunicam oferta noastra pentru 

REVIZIE DE PRIMAVARA+CALIBRARE ECHIPAMENTE 

DE SERVICE AER CONDITIONAT  PENTRU 

AUTOVEHICULE: 
 

Tarife pentru cele mai uzuale modele: 

 

 

 

 

Pentru Robinair AC690PRO-715 lei+TVA 

Pentru Bosch ACS611 (SP00000002)-715 lei+TVA 

Pentru Brain Bee 6000 PLUS(BB6000PLUSPRINTER)-615 lei+TVA 

Pentru TEXA Konfort 705R cod Z10480-890 lei+TVA 
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Pentru alte marci/modele va rugam sa ne transmiteti marca/modelul dvs. (la adresa de mail 

office@garageassist.com) pentru a va confirma posibilitatea efectuarii reviziei si a va transmite 

oferta de pret personalizata ! 

 

Termen de executie:4-5 zile lucratoare de la comanda ferma! 

 

Tariful include: deplasare la atelierul dvs., manopera, 

consumabile(filtru dezumidificator, ulei pompa de vid) 

 
In cadrul reviziei se vor efectua urmatoarele operatiuni: verificare de ansamblu (pentru constatarea 

eventualelor defecte vizibile,deformari,crapaturi, componente/elemente lipsa, neconforme sau fixate 

necorespunzator), verificari etanseitati/garnituri, verificare conducte, inlocuire ulei pompa vid, inlocuire 

filtru dezumidificator, calibrat cantare, verificare functionare corespunzatoare. 

 

Va rugam sa transmiteti comenzile, in vederea programarii, la adresa de email: 

office@garageassist.com, comunicand: 

a) datele dvs. nume, adresa, nr. de telefon, persoana de contact 

b) datele echipamentului: marca si tip 

 

Telefon contact: 0736332028-Pop Tiberiu 
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