
حخدمت_کد يخدمت_شر
موسسه_خارج_مرکزي_گارانت 

600,000(تا يکماه بعداز تاري    خ نصب  )اياب ذهاب 11000

400,000تشخيص  عيب1101

300,000تعويض شدري و زيردري1102

550,000تعويض درب يخچال و فريزر1103

150,000تعويض کندانسور1104

سور1105 250,000تعويض کمپر

210,000تعويض لوال1106

ه1108 200,000تعويض دستگپر

210,000تعويض رله و اورلد1109

140,000تعويض سيم دوشاخه1110

200,000تعويض ساکشن کامل1111

250,000تنظيم درب و لوال1112

200,000چسب کاري دور وان1113

ي1114 200,000صداگپر

300,000تعويض پالت1115

150,000تعويض ترموفيوز1118

150,000تعويض پدال1119

150,000تعويض منبع آب شدکن1120

850,000تعويض گسگت پرسي1121

150,000تعويض شپر آب شدکن1122

250,000تعويض برد1123

200,000تعويض سنسور يخچال1124

ن يخچال با تمام متعلقات1126 900,000تعويض کابير

ن فريزرها و يخچال فريزر با تمام متعلقات1127 1,100,000تعويض کابير

250,000تعويض فن يخچال1128

ي با آب بندي1129
ن
250,000تعويض ناودون

150,000تعويض قاب ترموستات1130

380,000تعويض کامل اواپراتور فريزر نوفراست و يخچال نوفراست1131

150,000تعويض پروانه فن ديفراست1132

ي 1134
200,000 فوت شدخانه دار14تعويض درب جايخن

ن1135 250,000رفع آبريزش کابير

200,000تعويض پروانه نوفراست1136

ي1137
ن
650,000روکار کردن ناودان

150,000کاسه موتور1138

2,000,000شارژگاز انواع يخچالها1139

2,000,000شارژگاز يخچال فريزرو سايد رويال1140

2,000,000شارژگاز انواع فريزرهاي نوفراست و ديفراست1141

ي درب شيشه اي با گاز 1143
يتن ي و ويپ 

 
R4041,500,000شارژگاز فريزر صندوق

250,000تعويض ترموستات1144

200,000تعويض سنسور فريزر نوفراست1146

250,000تعويض المنت يخچال1148

300,000تعويض المنت فريزرهاي نوفراست1149

فریزر  و یخچال فریزر - اجرت یخچال



ي1151
 
ي و صندوق

يتن 200,000تعويض فن ويپ 

250,000تعويض فن فريزر1152

150,000تعويض شپر و فيلپ  تصفيه آب سايد1154

250,000تعويض يخساز1155

400,000تعويض درب فريزر يخساز1156

150,000(آب يخساز)تنظيم قسمت يخساز1158

150,000تعويض و تعمپر فالپ يخساز1159

ي داخل يخساز1160
ن
250,000تعويض  ماردون

ي1161
 
200,000تعويض شپر برق

150,000تعويض فيتينگ1163

150,000تعويض جلوپايه1164

150,000تعويض قاب برد1165

ي1166
250,000رفع ايراد سيم کشر

200,000تعويض سقف پالستيکي1167

ي زير اواپراتور1169
250,000تعويض سيتن

150,000تنظيم مکان سنسور1170

200,000تعويض ميکروسوئيچ1172

150,000تعويض کانکتور1173

ي مجدد برد1175
ي و سيم کشر

 
برق ن به شپر ي پشت کابير

300,000کابل کشر

210,000نصب المنت کاسه1183

300,000تعويض رادياتور مخزن آب هومبار1185

210,000تعويض فرم هوم بار1186

آب شدکن1188 150,000رفع آبريزش شپر

150,000تعويض مگنت درب1192

150,000تعويض قاب فن1193

ي اواپراتور فريزر1194
 
550,000برفک زدان

200,000تنظيم قاب فن و نصب ابري دو طرف چسبدار1195

150,000تعويض برد نمايش1197

ي موتورخانه يخساز1210
 
150,000برفک زدان

150,000تعويض آهن ربا1218

150,000تعويض کانال  پالستيکي هوا1220

600,000بسته بندي و آکبند1221

ي1222
 
ي و صندوق

يتن 150,000تعويض قفل ويپ 

ي1223 150,000تعويض ترانس مهتان 

250,000تعويض برد آبرسدکن يخساز1224

150,000اجرت تعويض فيوز برد1225

250,000اجرت تعويض درب کوچک هومبار1226

ي1228
310,000تعمپر يخساز چرخشر

LED210,000تعويض المپ1229

200,000تعويض يونيت کندانسور1230

250,000گسگت فشاري1231

ي1232
 
ن صندوق 1,100,000تعويض کابير

250,000تعويض موتورخانه يخساز1987

ن با مواد 1988 ABS400,000رفع ايراد ترک کابير



350,000تعويض موتورخانه فلپ1989

850,000نصب لوله المنت يخساز1990

ي1991
يتن 350,000نصب يخچال ويپ 

ي1992
 
250,000نصب فريزر صندوق

ي 1993 550,000 امگا850نصب يخچال فريزر کمت 

ي 1994 530350,000نصب يخچال فريزر کمت 

300,000نصب يخچال دوقلو1995

300,000نصب فريزر دوقلو1996

300,000نصب يخچال هوم بار1997

450,000نصب فريزر يخساز1998

550,000نصب يخچال فريزر چهار درب تسال2000

ي2001
ن کابينت  550,000نصب يخچال بيلتير

ي2002
ن کابينت  550,000نصب فريزر بيلتير

ي530نصب 2003
 
400,000آبرسدکن دار برق

450,000تعويض المنت لوله يخساز2004

ي کف2005 850,000تعويض المنت چست 

ي پالستيکي2006 150,000تعويض قطعات جانت 

200,000چسب کاري زير گسکت2007

350,000تعويض چرخ عقب يخچال وفريزرو پايه تنظيم جلو2008

250,000تعويض فن کندانسور2009

ي اواپراتور يخچال2010 400,000برفک زداني

1,100,000تعمپر برد پاور2011

250,000تعويض قفل درب هومبار2012

150,000تنظيم قفل درب هومبار2013

550,000عايق کاري زير کاور کانال هوا2014

ي از فيتينگ2015
350,000تعويض فيتينگ و رفع نشت 

R 6003,300,000شارژگاز 2016

ل2017 ن 1,100,000اجرت شارژ گاز در مپن

350,000نصب اتصاالت  دو دستگاه2018

500,000نصب و راه اندازي خارج از کابينت3001

600,000نصب و راه اندازي داخل کابينت3002

300,000نصب و راه اندازي روي کابينت3003

و ولو 3004 ي)تعويض الکپ 
 
220,000(شپر برق

و موتور3005 350,000تعويض الکپ 

ي3006
ن
155,000تعويض صاق

ي3007
420,000تعويض برد يا تايمر با سيم کشر

ي3008
330,000تعويض برد يا تايمر بدون سيم کشر

ل3009 330,000تعويض پنل کنپ 

350,000تعويض پمپ تخليه3010

390,000تعويض ترموستات سه تکه3011

200,000تعويض خازن3012

ه درب3013 220,000تعويض دستگپر

400,000تعويض مخزن فشار شکن3014

 ظرف شوني
ن  اجرت ماشير



ي3015 185,000تعويض درب روني

200,000تعويض سيم و دوشاخه3016

270,000تعويض شلنگ  تخليه3017

ي3018
390,000تعويض سيم کشر

ي 3019
 
185,000(ترميستور  )تعويض سنسور حراران

ي درب3020
 
185,000تعويض قفل برق

185,000تعويض شلنگ اصلي آب3021

220,000تعويض قطعات اصلي بدنه3022

220,000تعويض سنسور مخزن نمک3023

ن3024 ي پايير
220,000تعويض قاب تزييتن

ن3025 155,000تعويض آب پاشهاي باال و پايير

ي- تعويض محفظه هوا 3026 350,000محفظه خروج 

220,000(هر عدد  )تعويض لوال درب 3027

155,000تعويض مجموعه کليدها3028

کوالتور3029 270,000تعويض مخزن پمپ سپر

220,000تعويض محفظه جا پودري3030

230,000تعويض محفظه نمک3031

220,000تعويض هيپ 3032

200,000تعويض هيدروستات3033

200,000(هر عدد )تعويض شلنگهاي ارتباطي 3034

200,000تعويض ميکروسوئيچ شناور3035

155,000عقب-  تعويض پايه هاي سطح جلو  3036

320,000تعويض فلومپ 3037

ي جلو و بغل3038
250,000تعمپر و تنظيم سيتن

500,000تعمپر و تنظيم استيل جلو3039

ي زير3040 و تنظيم قاب زير صليت  250,000تعمپر

ي3041
ن
300,000تعمپر و تنظيم برد پيشان

400,000تعمپر و تنظيم پمپ تخليه3042

200,000تعمپر و تنظيم شيلنگ ورودي آب3043

ي آب3044 350,000تعمپر و تنظيم خروج 

450,000تعمپر و تنظيم شيلنگ ارتباطي حوضينگ3045

400,000تعمپر و تنظيم شيلنگ هيدروستات3046

800,000تعمپر و تنظيم حوضينگ3047

400,000تعمپر و تنظيم جاپودري مخزن روغن3048

700,000تعمپر و تنظيم درخت سيم کامل3049

ي پالستيکي کف3050
250,000تعمپر و تنظيم سيتن

350,000تعويض لوله ارتباطي سبده3051

250,000تعويض سبد3052

300,000تعويض قطعات روي سبد3053

200,000تعويض سقف3054

ي3055
ي کفن

600,000تعويض وزنه پشت 

ن استيل3056 800,000تعويض کابير

ي- تنظيمات 3057 350,000صداگپر

ي شيلنگها3058
350,000رفع نشت 



ي پالستيکي کف3059
250,000تعويض سيتن

400,000تعويض سنسور مخزن نمک3060

ي4000 700,000نصب لباسشوني

ي4001 200,000تعويض مخزن جاپودري لباسشوني

ي4002 200,000جا زدن خرطومي جاپودري لباسشوني

ي4003 200,000تعويض خرطومي جاپودري لباسشوني

ي4004 ي لباسشوني 250,000بازديد و رفع اشکاالت جزني

ي4005 200,000تعويض شلينگ ورودي آب لباسشوني

ي4006 ينگ و کاسه نمد لباسشوني 800,000تعويض بلپ 

300,000تعوي پنل4007

ن کمک4008 250,000تعويض پير

ي4009 800,000تعويض درب تاپ لباسشوني

ي4010 200,000افزايش بست درب تاپ لباسشوني

ي4011 800,000تعويض واشر آبندي ديگ لباسشوني

ي4012 250,000تعويض خرطومي پمپ لباسشوني

ي4013 250,000تعويض پمپ تخليه لباسشوني

ي4014 250,000رفع ايراد صداي پمپ تخليه لباسشوني

ي4015 200,000جا زدن خرطومي پمپ تخليه لباسشوني

ي4016 200,000تعويض ميکروسوئيچ لباسشوني

ي4017 ل لباسشوني
300,000تعويض صفحه کنپ 

ي4018 200,000تعويض قاب درب لباسشوني

ي4019 200,000تعويض تودري درب لباسشوني

ي4020 200,000تعويض لوالي درب لباسشوني

ي4021 ه درب لباسشوني 200,000تعويض دستگپر

ي4022 200,000تعويض شيشه درب لباسشوني

ي4023 350,000تعويض الستيک دور درب لباسشوني

ي4024 200,000جازدن الستيک درب رفع آبريزش لباسشوني

ي4025  طرف بدنه لباسشوني
200,000تعويض بست فپن

ي4026 200,000تعويض رويه لباسشوني

ي4027 ي رويه لباسشوني
 
200,000تعويض بست جلون

ي4028 250,000تعويض پارازيت گپر لباسشوني

ي4029 ي رويه لباسشوني 200,000تعويض بست عقت 

ي4030 200,000تعويض قاب پايه لباسشوني

ي4031 350,000تعويض موتور لباسشوني

ي4032 250,000تعويض تسمه لباسشوني

ي4033 250,000تعويض شيلنگ تخليه لباسشوني

ي4034 ي لباسشوني
350,000تعويض مونتاژ سيم کشر

ي4035 ي لباسشوني
200,000ايراد مونتاژسيم کشر

ي4036 250,000تعويض المنت لباسشوني

ي4037 200,000ايراد اتصال بدنه يا قطع خازن لباسشوني

ي4038 250,000تعويض هيدروستات لباسشوني

ي4039 250,000تعويض شيلنگ هيدروستات لباسشوني

ي4040  آويز لباسشوني
250,000تعويض فپن

 لباسشوني
ن اجرت ماشير



250,000(روتور )فولي مگنت 4041

ي4042 ي لباسشوني 200,000تنظيم پايه و صداگپر

ي4043 250,000تعويض پولي لباسشوني

ي4044 200,000رفع ايراد کمک فپن هر جفت لباسشوني

ي4045 200,000تعويض پيچ پولي لباسشوني

250,000تعويض وزنه باال4046

ي4047  لباسشوني
ن 200,000تعويض پيچ بتون پائير

ي4048  لباسشوني
ن ي بتون پائير

200,000آچار کشر

ي4049  لباسشوني
ن 350,000تعويض بتون پائير

ي4050 ي بتون باال لباسشوني
200,000آچار کشر

ي4051 250,000تعويض بتون باال لباسشوني

ي4052 200,000تعويض پيچ بتون باال لباسشوني

ي4053 ي متال لباسشوني 250,000تعويض ترموستات ن 

ي4054 200,000تعويض دوشاخه و کابل لباسشوني

ي4055  پيچهاي حمل و نقل لباسشوني
ن 200,000بسي 

400,000تعويض وزنه جلو4056

200,000تعويض کابل دوشاخه4057

250,000تعويض فپن ديگ به الستيک4058

450,000(اينورتر  )تعويض موتور يونيورسال 4059

ي پشت- تعويض سقف 4060
200,000سيتن

ي4061 250,000جازدن المنت جهت رفع آبريزش لباسشوني

ي هاي دو قلو4062
 
250,000رفع ايراد شپر برق

250,000تعويض کمک فپن هر عدد4063

ي دو قلو4064
 
250,000تعويض شپر برق

ي4065 350,000رفع آبريزش منبع بدون مونتاژ لباسشوني

ي4066 250,000تعويض ذغال موتور لباسشوني

ينگ و کاسه نمد،منبع ،درام استيل4067 800,000تعويض بلپ 

200,000تعويض چنگ زدن درام لباسشوييهر عدد4068

ي درب فيلپ 4069 150,000تعويض کشوني

350,000تعويض برد اينورتر4070

ي4071 200,000تشخيص عيب لباسشوني

ي4072  لباسشوني
200,000تعويض برد پتانسيومپ 

ي4073 250,000تعمپر و تنظيم درب لباسشوني

300,000تعمپر و تنظيم قطعات درب4074

ي جلو4075
300,000تعمپر و تنظيم سيتن

300,000تعمپر و تنظيم پمپ تخليه4076

200,000تعمپر و تنظيم شيلنگ تخليه ورودي آب4077

300,000تعمپر و تنظيم شيلنگ پمپ4078

250,000تعمپر و تنظيم شيلنگ هيدروستات4079

500,000تعمپر و تنظيم درخت سيم کامل4080

200,000تعمپر و تنظيم پايه تنظيم ارتفاع4081

450,000تعمپر و تنظيم الستيک دور درب4082

ي4083
ن
ي پيشان 350,000تعمپر و تنظيم صليت 

ي  شلنگها4084
250,000رفع نشت 



550,000آکبند کردن4085

ي4086 ي خارج 
450,000خارج کردن سر

500,000(ااينچ32)نصب و آموزش 5000

500,000(ااينچ32)نصب و آموزش 5001

850,000(اينچ43)نصب و آموزش 5002

850,000(ااينچ43)نصب و آموزش 5003

850,000(اينچ43)نصب و آموزش 5004

1,000,000(ااينچ50)نصب و آموزش 5005

1,000,000(ااينچ50)نصب و آموزش 5006

1,000,000( اينچ50)نصب و آموزش 5007

1,000,000(ااينچ58)نصب و آموزش 5008

350,000(ااينچ24-40)تعمپر برد 5009

500,000(ااينچ42-49)تعمپر برد 5010

650,000(اينچ50-60)تعمپر برد 5011

800,000( اينچ 65-75)تعمپر برد 5012

400,000اينچ (24-40صفحات نمايشگر )تعويض پنل 5013

550,000اينچ (42-49صفحات نمايشگر )تعويض پنل 5014

750,000اينچ (50-60صفحات نمايشگر )تعويض پنل 5015

950,000اينچ (65-75صفحات نمايشگر )تعويض پنل 5016

600,000(ااينچ24-40)بک اليت/ماژول-تعمپر پنل5017

850,000(ااينچ42-49)بک اليت/ماژول-تعمپر پنل5018

1,000,000(ااينچ50-60)بک اليت/ماژول-تعمپر پنل5019

1,250,000(ااينچ65-75)بک اليت/ماژول-تعمپر پنل5020

500,000(ااينچ24-40)تعويض قطعات 5021

600,000(اينچ42-49)تعويض قطعات 5022

700,000(ااينچ50-60)تعويض قطعات 5023

800,000(ااينچ65-75)تعويض قطعات 5024

400,000تعويض دستگاه5025

500,000ارتقاي نرم افزار5026

ات متفرقه 5027 300,000( اينچ24-40)تعمپر

ات متفرقه 5028 400,000(ااينچ42-49)تعمپر

ات متفرقه 5029 500,000(ااينچ50-60)تعمپر

ات متفرقه 5030 600,000(ااينچ65-75)تعمپر

1,200,000(ااينچ58)نصب و آموزش 5031

120003,500,000-9000(اسپيلت ديواري  )نصب و آموزش 6000

180004,000,000(اسپيلت ديواري  )نصب و آموزش 6001

240004,500,000-30000(اسپيلت ديواري  )نصب و آموزش 6002

1,000,000هزينه کارشناسي6003

و فن پنل داخلي 6004
880,000(36000ظرفيت تا  )تعويض الکپ 

880,000(36000ظرفيت تا  )تعويض پولورپنل داخلي 6005

ي6006 320,000تعويض ترمينال پنل داخلي يا خارج 

و فن يا پروانه فن 6007 ي- تعويض الکپ  770,000پنل خارج 

اجرت تلویزیون

اجرت کولر گازی



ي6008 600,000تعويض سنسور پنل داخلي يا خارج 

600,000ترانس- کنتاکتور - تعويض رله 6009

ي6010 880,000باز و بسته کردن پنل خارج 

600,000تعويض چشمي6011

سور- تعويض خازن فن 6012 600,000کمپر

ي6013 600,000تعويض قطعات شکسته بدنه پنل داخلي يا خارج 

سور به همراه شستشو6014 1,800,000تعويض و جوش کاري کمپر

600,000تعويض پره ها يا چرخ دنده پره ها6015

500,000تعويض ترموستات يا سلکتور سوييچ6016

880,000تعمپر سطخي برد يا باز و بسته کردن برد6017

ي6018 ي هر عدد پنل داخلي يا خارج  1,860,000جابجهاني

950,000تعويض شپر انبساط و سنسور فشار6019

1,160,000تعويض اواپراتور بدون شارژ گاز6020

1,160,000تعويض کندانسور  بدون شارژ گاز6021

820,000تعويض دراير6022

1,160,000تعويض شپر چهار طرفه6023

ي6024 770,000تعويض شپر رفت و برگشت پنل خارج 

520,000تعويض مهره زير پنل6025

550,000شستشوي اواپراتور يا کندانسور با گاز ارت6026

ي اواپراتور يا کندانسور6027 ي و جوشت يان  980,000نشت يان 

4,000,000(R410 )وکيوم و شارژگاز کامل 6028


