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Vi vill erbjuda rengöring och kontroll av Ventilationssytem enligt nedan.
Firman som utför detta heter: Kompetentum AB Ventilationsservice AB. För arbetskostnaden
erhåller du ROT-avdrag. Priset kan bli lägre beroende på hur många intresserade som anmäler sig.
Du bokar ditt intresse senast den 25 januari på e-post michelle@kompetentumvent.se eller via telefon
08-5000 94 46 och hänvisa till denna offert. Arbetet kommer att utföras mellan den 15/1 – 14/2 2014

Offert avseende: Kanalrengöring ventilation
Beteckning

Antal

1

Pris ex moms.

2880 kr

Pris ink moms.

3600 kr

• Kanalrengöring samtliga Vent-trummor
• Kontroll och rengöring av fläkt
• Kontroll/mätning luftflöde
• Kontroll köksfläkt
• Rengöring köksfläkt
• Funktionskontroll ventilation
• Rumskontroll Ventilation (samtliga rum)
• Kontroll Ventilationsluckor
• Kontroll ventiltallrikar/galler
Inspektion av ventilationssystem samt förberedande åtgärder för inkoppling av damfälla vid lämplig
accesspunkt i systemet. Inspektion av ev. fläktar samt kontroller av servicepunkter. Inkoppling av damfälla
samt skapande av ett undertryck i samtliga ventilationskanaler. Rengöring med rensvajer samt roterande
axelkabel i samtliga delar av systemet. Rengöring av köksfläkt följt av driftsättning samt efterkontroll.

Avgår skattereduktion för Husarbete 50%* :
1800 kr
Totalt pris för kund efter skattereduktion:
1800 kr ink moms.
Rabatt:
2-5 st. = 10% på totalt pris ink. moms 6-10 st. = 15 % på totalt pris ink. moms
11-15 st. = 20 % på totalt pris ink. moms
16-20 st. = 25 % på totalt pris ink. moms
* Det totalpris efter skattereduktion för Husarbete som angivits i offerten förutsätter att
arbetet kvalificerar för skattereduktion, att beställaren har det angivna utrymmet för
skattereduktion samt att det inte redan har utnyttjats för andra Husarbeten. Beställaren
ansvarar själv för att kontrollera dess uppgifter.
Vi kommer även att begära in underlag av beställaren i form av fastighetsbeteckning,
personnummer för de som avser utnyttja möjligheten till skattereduktion för detta projekt
samt fördelningen av beloppet dem emellan om det är flera personer.

Samfällighetsavgift
Månadsbetalning
1 350 kr
(alt 1 485 kr för de
som delbetalar
fiberanslutningen)
Betalas senast:
den siste i varje
månad
till Plusgirokonto
67 08 68-9

