Priser / Betingelser på Sanering / Tømrer innen ordinær arbeidstid. Hastesak

Vi har mottatt din bestilling sanering/ tømrer for riving og tørking Førstehjelp innenfor ordinær
arbeidstid ( Utrykning).
Minimumsprisen på et saneringsarbeider innenfor ord. Arbeidstid vil være:
Kr.6950,-. Inkl. mva. Prisen inkluderer inntil 4 timers arbeid beregnet fra operatør kjører fra sitt hjem
til han er tilbake og har skiftet til sivilt antrekk.
Rørleggervakta 24vvs As , vil sende ut en lokal saneringsfirma i ditt distrikt . I de tilfellene vi ikke har
egne spylebiler i distriktet vil vi leie inn en lokal operatør som fakturerer oss for oppdraget.

Det er vaktordning og utrykning som koster . Prisen er absolutt et minimum og vil gjelde med en gang
salgsbetingelsene er godkjent . Prisen vil være den samme enten operatør bruker 10 minutter eller
2 timer.
Dersom oppdraget inkl. kjøretid tar lengre tid enn4 timer, vil hver påbegynt time faktureres med kr
1460,- . Verkstedsmateriell og annet materiell vil bli fakturert i tillegg. Prisene er å regne som avtalte
bindende priser i hht. håndverktjenestelovens § 32 p2.
Dersom grossistlageret må åpnes utenfor ordinær arbeidstid ved at rørlegger trenger deler som han
ikke har tilgjengelig , vil det påløpe et åpningsgebyr på kr 3500,- .
Dersom ikke annet er avtalt vil 50% (3475) av beløpet forfalle til betaling før oppdraget igangsettes
enten via vipps eller bankoverføring til konto 34114084680. Faktura vil bli ettersendt og man da
trekke fra det innbetalte beløpet .
Hasteoppdrag og Utrykninger vil i hht. angrerettloven §22(i) være fritatt for angrerett. Når man har
godkjent betingelsene regnes oppdraget som igangsatt og kan da ikke angres . ( Dette fordi det vil bli
iverksatt tiltak for å få ut en rørlegger straks ordren er mottatt.) .
Dersom du ikke har epost adresse vil faktura bli sendt pr. post.
Større reperasjoner vil normalt sett ikke bli igangsatt på kveld/ Helg / helligdager. Rørlegger kan
tilkalles om nødvendig og det påløper således omkostninger som fremgår av våre salgsbetingelser
for rørlegger utenfor ordinær arb. Tid.
Om ønskelig kan rørlegger komme tilbake på første ord. Arbeidsdag for å skifte / reparere det
skadede røret eller utstyret , noe som vil medføre et nytt hastegebyr.

