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BÁO GIÁ SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA THÔNG DỤNG TRÊN APP RADA

Chú ý: 

• Báo giá này có giá trị tham khảo, tùy vào điều kiện thực tế và dịch vụ của nhà cung  
cấp mà giá thành có thể khác biệt đôi chút nhưng sẽ không quá chênh lệch với giá  
thành ở đây.

• Phạm vi áp dụng: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Bình Dương

• Nếu thợ sửa chữa phải làm việc trong điều kiện nắng bên ngoài quá nóng hoặc  
ngoài giờ, bạn nên bồi dưỡng thêm để khuyến khích họ.

Đơn vị tính: VNĐ

STT Tên hạng mục Giá thành Đ.vị Ghi chú

BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA

1 Bảo dưỡng, vệ sinh máy điều hòa
(Máy 9000BTU-24.000BTU)

150.000 Máy Áp dụng cho máy bố trí cục nóng ở 
ban công, rìa cửa sổ, dễ tiếp cận bằng 
thang nhỏ. Trường hợp cục nóng treo 
cao, phải đu dây ngoài, trên mái nhà, 
tiếp cận nguy hiểm chi phí này có thể 
phát sinh khoảng 50.000-100.000 
đồng.

2 Bơm & bổ sung ga điều hòa 7.000 Psi Áp dụng cho điều hòa thường, tiền 
tính trên áp suất ga bổ sung vào máy. 
Tối đa 1 máy thì áp suất là 80 Psi.

3 Bơm & bổ sung ga điều hòa inverter 10.000 Psi Áp dụng cho điều inverter, tiền tính 
trên áp suất ga bổ sung vào máy. Tối 
đa 1 máy thì áp suất là 160 Psi.

4 Sửa vi mạch điều hòa 350.000-500.000 Vỉ Trường hợp sửa vi mạch điều khiển, 
thợ phải mang về để đo, sửa và thay 
thế linh kiện trên vi mạch.5 Sửa vi mạch điều hòa inverter 500.000-900.000 Vỉ

6 Cảm biến điều hòa 280.000-350.000 Chiếc

7 Quạt dàn nóng máy 9.000BTU-12.000BTU 450.000-500.000 Chiếc

8 Quạt dàn nóng máy 18.000BTU-24.000BTU 550.000-600.000 Chiếc

9 Quạt dàn lạnh điều hòa 9.000BTU-12.000BTU 400.000-500.000 Chiếc

10 Quạt dàn lạnh điều hòa 18.000BTU-
24.000BTU

550.000-600.000 Chiếc

11 Thay vi mạch điều khiển điều hòa 900.000-1.100.000 Vỉ Trường hợp có sẵn, thợ có thể thay 
ngay, còn không thì phải đặt hàng từ 
nhà cung cấp linh kiện thay thế.12 Thay Vi mạch điều khiển điều hòa inverter 1.100.000-1.600.000 Vỉ

13 Thay Block điều hòa 9.000BTU-12.000BTU 2.050.000-2.650.000 máy

14 Thay Block điều hòa 18.000BTU-24.000BTU 3.500.000-4.500.000 máy

15 Thay Tụ block điều hòa 20mf-60mf 350.000-550.000 Chiếc Tùy từng loại điều hòa mà điện dung 
có thể khác nhau. Nếu thay tụ bạn 

16 Thay Tụ quạt dàn nóng điều hòa 2mf-5mf 120.000-150.000 Chiếc
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nên giữ lại tụ cũ để kiểm tra xem liệu 
có thực sự hỏng không. Nếu bạn nghi 
ngờ tụ không hỏng, hãy khiếu nạy 
trên Rada để chúng tôi xử lý.

17 Thay Tụ quạt dàn lạnh điều hòa 1,5mf-4mf 150.000-200.000 Chiếc

Công lắp đặt:  9.000-12.000-18.000-24.000 
BTU                  

150.000-250.000 bộ

VẬT TƯ, PHỤ KIỆN

Ống đồng + Bảo ôn 9.000 BTU (tiết diện dầy) 140.000 m

Vật tư thường sử dụng trong trường 
hợp lắp mới, tuy nhiên trong quá 
trình sử dụng, nếu vỏ bọc ống truyền 
ga giữa cục nóng và cục lạnh quá cũ 
làm mất và hở nhiệt, bạn cũng nên 
thay để đảm bảo hiệu suất của điều 
hòa.

Ống đồng + Bảo ôn 12.000 BTU (tiết diện dầy) 150.000 m

Ống đồng + Bảo ôn 18.000 BTU (tiết diện dầy)  180.000 m

Ống đồng + 2 Bảo ôn 9.000  BTU Inverter 150.000  m 

Ống đồng + 2 Bảo ôn 12.000 BTU Inverter  160.000  m 

Ống đồng + 2 Bảo ôn 18.000 BTU Inverter 180.000  -  200.000  m 

Giá đỡ cục nóng 9000-12.000 BTU-Máy 9000 
-12000BTU Daikin

90.000  -  110.000 bộ

Giá đỡ cục nóng 18.000 BTU 130.000 bộ

Giá đỡ cục nóng 18.000-24.000 BTU (loại giá 
to dùng cho máy  Panasonic, Daikin, Fujitsu...)

250.0000 bộ

Aptomat LS chính hãng: 15A – 20A – 30A  110.000 c

Dây điện liên doanh Hàn Quốc  2*2.5  20.000 m

Dây điện liên doanh Hàn Quốc  2*4.0  28.000 m

Ống nước thải mềm  12.000 m

Băng vải cách nhiệt  10.000 m

Nở + Vít 16 bắt giá đỡ cục nóng (nếu sử dụng 
giá đỡ)

 35.000 bộ

Vật tư phụ (băng dính, đai , ốc vít, vít nở 6-8-
10…)

 20.000 bộ

• Bảng báo giá lắp đặt, sửa chữa và thay thế này chúng tôi tổng hợp dựa trên thực tế, phiên bản bổ sung cuối  
cùng ngày 30/3/2018, nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ bổ sung thêm.

• Tải ứng dụng Rada từ kho ứng dụng để đặt và theo dõi đơn hàng dịch vụ của bạn.
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