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Tasuliste remonditööde hinnakiri 
 

IT ja telekom 
Vea tuvastamine / 

käsitlustasu Remont 

Arvutid 35 € Hinnapakkumise alusel* 
Printerid, monitorid 50 € Hinnapakkumise alusel* 
Mobiiltelefonid 25 € Hinnapakkumise alusel* 
iPhone, iPad 35 € Hinnapakkumise alusel* 

Väike kodumasin 
Vea tuvastamine / 

käsitlustasu  
Remont Keeruline remont 

Mikrolaineahi, lauapliit/ahi, tolmuimeja, 
köögikombain, kehahooldus, portatiivne 
triikimissüsteem  

25 € 50 € Hinnapakkumise alusel * 

Robottolmuimeja, õmblusmasin, 
portatiivne espressomasin, portatiivne 
konditsioneer  

50 € 100 € Hinnapakkumise alusel * 

Muu väike kodumasin 25 € 50 € Hinnapakkumise alusel * 
Muu keskmine kodumasin 50 € 75 € Hinnapakkumise alusel * 

Suur kodumasin 
Vea tuvastamine / 

käsitlustasu  
Remont 

Pesumasin, pesukuivati, 
nõudepesumasin, veinikülmik, külmik, 
kahepoolne külmik, kalander, 
õhupuhasti, int. Tooted, pliit/ahi/int. 
mikrolaineahi 

50 € 
Ajatöö*:                                                                   

50 €/tund, arvestusühik ½  tundi 

Audio-video 
Vea tuvastamine / 

käsitlustasu  
Remont Keeruline remont 

Telerid,  < 65" 50 € 125 € Hinnapakkumise alusel * 
Telerid,  ≥  65" 75 € 150 € Hinnapakkumise alusel * 
Hi-Fi komponent, kodukino 50 € 100 € Hinnapakkumise alusel * 
Navigatsioon, autovideo, passiivkõlar 50 € 100 € Hinnapakkumise alusel * 
Profitehnika, DJ seade 75 € 150 € Hinnapakkumise alusel * 
Muusikakeskus, aktiivkõlar, DVD 50 € 100 € Hinnapakkumise alusel * 
Fotokaamerad, videokaamerad 40 € 50 € Hinnapakkumise alusel * 
Muu toode 25 € 50 € Hinnapakkumise alusel * 

Muud tooted Vea tuvastamine / 
käsitlustasu  

Remont 

Nutikellad 25 € Hinnapakkumise alusel* 
Elektrilised sõidukid 50 € Hinnapakkumise alusel* 
PS konsoolid, mänguritoolid 25 € Hinnapakkumise alusel* 
Nintendo konsoolid 65 € Hinnapakkumise alusel* 
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Lisateenused   
Pakivedu (1 suund) 7,50 € 

Transport linna piires  SBS külmikud ja telerid ≥  65", üks suund 60 € 

Transport linna piires  teised seadmed, üks suund 30 € 

Väljakutsetasu 35 € 

Kilomeetritasu (läbisõidult), EUR/km (väljaspool linna) 0,8 € 

Seadme mööblist ja mööblisse integreerimine (v.a. saar õhupuhastajad), kord:   

külmikud 40 € 

muud seadmed 25 € 

Külmiku uksepoolsuse vahetus 25 € 

 
Tingimused ja seletused 
 
Kõik hinnad on EUR ja sisaldavad käibemaksu 20%. 
Teenus koosneb kahest osast: vea tuvastamine ning vea kõrvaldamine. Tasuliste tööde puhul küsime 
ettemaksuna veatuvastustasu (väljakutse korral lisandub ka väljakutsetasu). Juhul, kui veatuvastusele 
järgneb remont, arvestatakse remonditasust veatuvastustasu maha. 
 
 
Veatuvastus / käsitlustasu - toote remondi võimalikkuse ja maksumuse hinnang. 
 
Remont – nõuab toote lahtivõtmist ja/või varuosa vahetust konkreetse vea korral. 
 
Keeruline remont – nõuab toote lahtivõtmist ja/või varuosa vahetust. Viga on raskesti avastatav (on 
seotud mitme  sõlmega/plokiga; viga esineb aeg-ajalt jms). Hinnastamine reaalse ajakulu järgi. 
 
Suure kodumasina remont Kliendi juures – tasustatakse minimaalselt väljakutse ja vea tuvastus. Juhul kui 
remont teostatakse esimese tunni jooksul, täiendavat remonditasu ei lisandu. Üle 1-tunnise töö korral on 
edaspidiseks arvestusühikuks ½ tundi. Varuosa tellimisvajadusel teostatakse teine väljakutse linna piires 
tasuta. Korduvvisiidid väljaspool linna tasustatakse kokkuleppel  Kliendiga. 
 
Remont teostatakse Kliendi veakirjelduse alusel. 
 
Kehtib alates 14.11.2022 a. 


