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Sopimushinnasto eri lämpöpumppu tyypeille 

 

Ilmalämpöpumpun vuosihuolto      175 € 

IVT / BOSCH hajusuodattimien hinta vuosihuollon yhteydessä 35 € 

Ilmalämpöpumpun vuosihuolto sisältää mm.: 

- Ulkoyksikön kennon huuhtelu desinfioivalla pesuaineella 

- Ulkoyksikön putkien eristeen korjaamisen 

- Sisäyksikön kennon huuhtelu desinfioivalla pesuaineella 

- Sisäyksikön kondenssiputken puhdistuksen ja toiminnan tarkistuksen 

- Kylmäaineen määrän varmistus 

- Kylmäaine vuotojen tarkistus 

- Käytönopastus 

- Koekäyttö huollon jälkeen 

Ilmalämpöpumpun vuosihuollon vaatimukset: 

- Sisäyksikön korkeus lattiapinnasta max. 260 cm 

- Ulkoyksikön korkeus maa- tai lattiapinnasta max. 200 cm 

Asiakas kustantaa mahdolliset telineet / nostimet ja suojaukset jos yllä olevat etäisyydet ylittyvät. Ylittävistä 

etäisyyksistä tulee ilmoittaa vuosihuollon tilauksen yhteydessä, jotta voimme varautua. Ellei huoltoa 

pystytä suorittamaan turvallisesti perimme 80 € peruutusmaksun sekä kilometrikorvauksen. 

 

Ilmalämpöpumpun 5-vuotishuolto (mikäli laitetta ei ole huollettu 5 vuoteen)   270 € 

IVT / BOSCH hajusuodattimien hinta vuosihuollon yhteydessä 35 € 

Perusvuosihuoltoon verrattuna tässä huollossa lisänä sisäyksikön puhaltimien siivekkeiden puhdistus sekä 

kennoston useampi huuhtelu tarvittaessa. 
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Ilma-vesilämpöpumpun vuosihuolto      155 € 

Ilma-vesilämpöpumpun vuosihuoltosopimus (toistaiseksi voimassa oleva)  135 € 

 

Ilma-vesilämpöpumpun vuosihuolto sisältää mm.: 

- Ulkoyksikön kennon huuhtelu desinfioivalla pesuaineella 

- Ulkoyksikön kondenssivesialtaan puhdistus 

- Ulkoyksikön kondenssivesiputken puhdistus ja toiminnan tarkastus 

- Lämmitysverkoston suodattimen puhdistus 

- Tuotto- ja kulutuslukemien arviointi 

- Lämpötilojen lukeminen ja arviointi 

- Hälytyshistorian läpikäynti 

- Järjestelmän yleisen kunnon arviointi 

- Käytönopastus ja järjestelmän optimointi 

- Kirjallinen raportti 

 

 

Maalämpöpumpun (OKT 4,5–17 kW) vuosihuolto     200 € 

Maalämpöpumpun vuosihuoltosopimus (toistaiseksi voimassa oleva)   160 € 

 

Maalämpöpumpun vuosihuolto sisältää mm.: 

- Keruupiirin suodattimen puhdistus 

- Lämmityksen suodattimen puhdistus 

- Tuotto- ja kulutuslukemien arviointi 

- Lämpötilojen lukeminen ja arviointi 

- Mahdollinen keruupiirin / maanesteen lisäys 

- Hälytyshistorian läpikäynti 

- Järjestelmän yleisen kunnon arviointi 

- Käytönopastus ja järjestelmän optimointi 

- Kirjallinen raportti 

Lisäksi rikkoutuneen anturin vaihtotyö (max. 2 kpl). Anturit laskutetaan erikseen (50 € / kpl). 
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• Huoltotyön tuntihinta 79 € / alkava tunti 

 

• Työaika ma – pe klo 8–15.30 

o Työajan ulkopuolella alkavat työt +50 % 

o Viikonloppulisä +200 % (pe klo 16.00 – ma klo 8.00 välisenä aikana) 

o Puhelinneuvonta iltaisin ja viikonloppuisin 50 € / puhelu 

 

• Kilometrikorvaus 1,5 € / km 

o Kilometrikorvaus määräytyy aina navigaattorin näyttämän nopeimman reitin mukaan. 

Esim. Kalevantie 8, 20520 Turku – asiakkaan osoite – Kalevantie 8, 20520 Turku. 

o Kilometrikorvaus laskutetaan aina laitteiston sopimushinnaston mukaisen laskutettavan 

hinnan lisäksi. 

 

• Komponentit laskutamme IVT Center Turku Oy:n hinnaston mukaisesti 

 

• Maksuehto 14 pv netto 

 

• Toimistomaksu 8 € / lasku 

 


