Prisliste for serviceoppdrag pr. 01.05.2021

Eks. mva.

Inkl. mva.

Timepris montør

kr. 820,-

kr. 1.025,-

Timepris lærling

kr. 410,-

kr. 512,50

Servicebil

kr. 500,-

kr. 625,-

Utarbeidelse av dokumentasjon

kr. 340,-

kr. 425,-

Innsending av tilsynsrapport til Elvia

kr. 200,-

kr. 250,-

Utarbeidelse av forhåndsmelding til Elvia

kr. 960,-

kr. 1.200,-

Timepris servicetekniker

kr. 1.020,-

kr. 1.275,-

Utrykningstillegg kveld/natt/helg

kr. 1.600,-

kr. 2.000,-

Gebyr for papirfaktura

kr. 60,-

kr. 75,-

Minstepris serviceoppdrag innen Oslo

kr. 1.660,-

kr. 2.075,-

(Ved arbeider inntil 1t - inkl. servicebil og dokumentasjon)

Generelt:
Ovennevnte priser gjelder for oppdrag som utføres innenfor normal arbeidstid.
Ved arbeider utover normal arbeidstid, tilkommer det et overtidstillegg på henholdsvis 50% eller 100%.
Det faktureres for minimum 1 time, deretter pr. påbegynte 30 min. Medgått tid regnes som den tid som
brukes til å utføre oppdraget, samt reisetid (tur/retur) mellom vårt kontor og arbeidssted, eventuell
henting av materiell hos grossist, samt avfallshåndtering.
Servicebil faktureres pr. oppmøte/dag, og eventuelle bompenger og kilometer innenfor Oslo er inkludert.
Eventuelle parkeringsutgifter vil bli viderefakturert til kunde.
Faktura sendes pr. e-post dersom ikke annet er avtalt. Betalingsbetingelser er netto pr. 10 dager fra
fakturadato. Etter forfall påløper purregebyr og forsinkelsesrenter iht. gjeldende satser.
Dokumentasjon sendes sammen med faktura, og legges i Boligmappa (for privatkunder).
Dersom ingen er til stede på arbeidsstedet ved avtalt tid (bomtur), forbeholder vi oss retten til å
fakturere for medgått tid og servicebil, minimum 1 time.
Dersom kunden ønsker å skaffe materiell selv, som vi skal montere, forbeholder vi oss retten til å
fakturere et tillegg på kr. 200,- eks. mva. pr. time. Dette forutsetter at alt materiell kan dokumenteres
med samsvarserklæring iht. gjeldende regler. Materiellet må være fra en kjent leverandør, og inneha
nødvendige godkjennelser, samt være egnet og forskriftsmessig til den installasjonen som ønskes utført.
Dersom produktene ikke samsvarer med våre krav, forbeholder vi oss retten til å ikke montere dette,
eller eventuelt å fakturere medgått tid som benyttes til å fremskaffe andre produkter.
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