GÆLDENDE PRISER FOR ERHVERV 2020
1) KUNDEBESØG
EL service‐besøg ‐ inkl. 1. time og kørsel 956,‐ + moms
VVS service‐besøg ‐ inkl. 1. time og kørsel 956,‐ + moms
Tekniker‐besøg ‐ inkl. 1. time og kørsel 1196,‐ + moms
Rådgiver/konsulent‐besøg ‐ inkl. 1. time og kørsel 1396,‐ + moms
Ved kørsel til et kundebesøg VVS/EL servicebesøg eller tekniker/rådgiver‐besøg, forgæves besøg eller lign. faktureres der altid minimum for
besøget inkl. 1 time og efterfølgende minimum for hver påbegyndte 30 minutter. på fakturaen. Hvis opgaven er større end et servicebesøg
refereres der til nedenstående timepriser:
Vedr. Tilbudsgivning. Vores tilbud er altid gratis og uforpligtende dog skal det bemærkes at ved tilbud hvor det kræves at vi fysisk skal ud på
adressen vil blive altid faktureret som et af ovenstående kundebesøg.

2) TIMESATSER
Montørtime ‐ sats er pr. time 675,‐ + moms – Ved alt alm. Arbejde som udføres på brugsvand og afløbs installationer
Montørtime ‐ sats er pr. time 765,‐ + moms (inkl. Avancetab) Hvis bygherrer selv leverer materialer eller produkter som vi skal
montere.

Tekniker‐time ‐ sats er pr. time 885,‐ + moms – Ved kompliceret fejlfinding på tekniske installationer samt alt arbejde som udføres på
gasinstallationer og varmeanlæg inkl. Programmering/justering af varmestyringer.

Rådgiver/Konsulent time – sats pr. time 995,‐ + moms – eks. Forundersøgelse, tekniske beregninger samt konsulentarbejde.
Servicevogn: sats er pr. time 0
Montør overtid ‐ sats er pr. time 995,‐ + moms ‐ Hvis en igangværende opgave strækker sig udenfor normal åbningstid (se afsnit 4)
Montør weekend ‐ sats er pr. time 995,‐ + moms ‐ (se afsnit 4)

Lærlingetime 1 års ‐ sats er pr. time 200,‐ + moms
Lærlingetime 2 års ‐ sats er pr. time 280,‐ + moms
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Lærlingetime 3 års ‐ sats er pr. time 320,‐ + moms
Lærlingetime 4 års ‐ sats er pr. time 400,‐ + moms

3) SERVICEYDELSER / VAREKØB LEVERET OG MONTERET / FASTPRIS PAKKER
Serviceydelser til fast pris ‐ Der henvises altid til vores gældende priser som findes på www.varme‐energi.dk
Varekøb leveret og monteret ‐ Der henvises altid til vores gældende priser som findes på www.varme‐energi.dk
Fastpris pakker, Montering af bygherres egne indkøbte vare‐ Der henvises altid til vores gældende faste priser som findes på
www.varme‐energi.dk Hvis en evt. pakke ikke er oprettet henvises der altid til vores ovenstående timesatser (inkl. avancetab)

Forgæves‐besøg eller lign ‐ Der henvises altid til vores gældende salgs og leveringbetingelser som findes på www.varme‐energi.dk

4) UDKALD / TILKALD
Haste udkald (akut) dagtimer 600,‐ + moms
Haste udkald (akut) Aftentimer 1900,‐ + moms
Haste udkald (akut) Weekend 1900,‐ + moms
‐ Der afregnes altid et engangsbeløb pr. udkald ved ordrebestilling, og ved udkørsel uden for normal arbejdstid vil der blive afregnet pr. time
fra montøren / teknikeren kører hjemmefra, til montøren / teknikeren er hjemme igen. Normal arbejdstid er fra 07:00 til 15:00 mandag‐
torsdag. Fredag 07:00‐14:30. Der henvises i øvrigt altid til vores salgs og leveringsbetingelser som findes på www.varme‐energi.dk

5) TILLÆG / GEBYRER
Servicevogn: sats er pr. dag 150,‐ + moms på opgaver som er længerevarende eller (over 2 sammenhængende dage)
Fastbox/kviklevering af materialer på en opgave pr. levering 399,‐ + moms
Rensemaskine‐tillæg lille – Til rør mellem 32mm ‐75mm 250,‐ + moms Prisen dækker for rengøring og vedligeholdelse af
renseudstyret.

Rensemaskine‐tillæg stor – Til rør mellem 75mm ‐ 110mm. 450,‐ + moms Prisen dækker for rengøring og vedligeholdelse af
renseudstyret.
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Spulemaskine‐tillæg ‐ Til rør mellem 32mm ‐110mm 250,‐ + moms Prisen dækker for rengøring og vedligeholdelse af
renseudstyret.

Gebyr for anmeldelse af gasinstallation til naturgasselskab ‐ 500,‐ + moms
Gælder for tilslutning/demontering/nedlæggelse på en gasinstallation.

6) LOVPLIGTIG KVALITETSIKRING
Kvalitetssikrings dokumentation – Fakturabeløb. 0 ‐ 5000,‐ 55,‐ + moms
Kvalitetssikrings dokumentation – Fakturabeløb. 5000 – 10.000,‐ 95,‐ + moms
Kvalitetssikrings dokumentation – Fakturabeløb. 10.000 – 20.000,‐ 195,‐ + moms
Kvalitetssikrings dokumentation – Fakturabeløb. over 20.000,‐ afregnes efter forbrugt tid

7) MILJØ OG GEBYRER
Miljø tillæg – Affalds‐ og miljøgebyr 2% af faktura beløbet
Gebyr – Ekstra gebyr kan forekomme til bortskaffelse af kemi eller farligt affald.

8) FAKTURERINGSGEBYR
Faktura adm./opkrævningsgebyr ved afsendelse pr. e‐mail‐ 18,‐ + moms
Faktura adm./opkrævningsgebyr Ved afsendelse pr. brev ‐ 150,‐ + moms
Alle Vores priser er medmindre andet er opgivet i danske kroner (DKK) eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told,
gebyrer, fragt o.l. For forbrugere skal der tillægges 25% moms.
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