
Kleiland 14-S
8271RV IJsselmuiden
tel. 038 - 333 25 08
e-mail info@bostools.nl

PRIJSINDICATIE

Midea wandmodel mission 2,6 kw ......................................................................................................................................................................€ 699,00
Materialen tot max. 5 meter * ....................................................................................................................................................................................€ 150,00
Montagekosten tot max. 5 meter 2,6 kw / 3,5 kw.............................................................................................................................€ 480,00

TOTAAL INCL. BTW............................................................................................................................................................................................................€ 1329,00

HEEFT U NOG VRAGEN, NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP: 038-333 25 08  |  info@bostools.nl 

WAT KOST EEN AIRCO INCLUSIEF MONTAGE
De prijs hangt van een aantal factoren af en daarom adviseren wij u om telefonisch of via e-mail contact met ons 
op te nemen. Wij sturen u dan een vragenlijst of komen op locatie kijken, en aan de hand hiervan maken we een 
offerte voor het totale kostenplaatje.
Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Deze offerte is uiteraard geheel vrijbijvend. 

Voor een installatie met leidingen langer dan 5 meter, een duo / triple, vloer / plafond, cassette- en kanaal-
unit maken we graag een passende offerte voor u. 

- Reiskosten 25 km rondom Zwolle is gratis.
- Reiskosten buiten deze straal is plaatsgebonden.

WAARUIT BESTAAN DE MONTAGEKOSTEN
- plaatsing van airco unit met leidinglengte tot max. 5 meter
- montage en inbedrijfstelling
- korte instructie aan de gebruiker 
 
OPTIONEEL
- boren van gaten in massief beton of stalen wanden
- dakdoorvoer
- wandgoten
- extra koudemiddel
- condenswaterpomp (indien water omhoog afgevoerd moet worden)
- hef- of steigermaterialen (indien van toepassing)
- aanleg elektra en/of uitbreiding groepenkast (meterkast - buitendeel airco)
- ander meerwerk wat niet voorzien is, tegen uurtarief 
- jaarlijks onderhoud

*Materialen bestaan uit: koelleiding tot 5m, stuurkabel, wandbeugel met demperset, condensslang, werkschakelaar.

Midea wandmodel mission 5 kw............................................................................................................................................................................€ 1179,00
Materialen tot max. 5 meter * ....................................................................................................................................................................................€ 160,00
Montagekosten tot max. 5 meter 5 kw...........................................................................................................................................................€ 530,00

TOTAAL INCL. BTW............................................................................................................................................................................................................€ 1869,00
*Materialen bestaan uit: koelleiding tot 5m, stuurkabel, wandbeugel met demperset, condensslang, werkschakelaar.


