Priser
Vores normale arbejdstider er:
•
•

Mandag – torsdag kl. 07.00-15.30
Fredag kl. 07.00-12.00

Beregning af timepris foregår ved afrunding til nærmeste halve time. Dvs. Vi påbegynder arbejdet kl. 07.00,
og kl. 09.15 er arbejdet færdiggjort. Det vil i praksis betyde at timeprisen bliver beregnet ud fra 2,5 times
arbejde.
Kørsel er indeholdt i montørens timeforbrug – dette gælder både kørsel frem og tilbage.
Gældende priser inkl. moms:
Montører
Opstart inkl. første time
VVS montør pr. efterfølgende time
Servicevogn pr. time
VVS montør pr. time uden for normal arbejdstid (hverdag)
VVS montør pr. time i juleferie, weekend og på helligdage
Tillæg for VVS montør pr. time ved arbejde med kundens egne
materialer og/eller overtagelse/færdiggørelse af ’’gør det selv-projekt’’
Tillæg for arbejde som udføres i København og på Frederiksberg inkl.
parkeringsafgift
Udkaldsgebyr uden for normal arbejdstid inkl. første time

Kr. 895,00
Kr. 695,00
Kr. 75,00
Kr. 1.180,00
Kr. 1.390,00
Kr. 270,00 pr. time
Kr. 125,00 pr. time
Kr. 2.500,00

Teknikere
Opstart inkl. første time
Tekniker pr. efterfølgende time
Servicevogn pr. time
Tekniker pr. time uden for normal arbejdstid (hverdage)
Tekniker pr. time i juleferie, weekend og på helligdage
Telefonsupport pr. påbegyndt time
Tillæg for arbejde som udføres i København og på Frederiksberg inkl.
parkeringsafgift
Udkaldsgebyr uden for normal arbejdstid inkl. første time

Kr. 965,00
Kr. 765,00
Kr. 75,00
Kr. 1.300,00
Kr. 1.530,00
Kr. 750,00
Kr. 125,00 pr. time
Kr. 2.800,00

Hvis du ønsker teknisk rådgivning, hjælp eller vejledning til komponenter som ikke er købt hos Njord VVS
Teknik ApS, gælder følgende:
VVS telefonsupport pr. påbegyndt time
Evt. opfølgning pr. mail eller telefon afregnes pr.
påbegyndt time
Gebyr ifbm. kundens egne indkøbte materialer er
pr. time (eller efter skriftlig aftale med kontoret)

Kr. 750,00

Kr. 270,00
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Miljøtillæg
•
•

Bortskaffelse af affald afregnes som et engangsbeløb kr. 375,00
Affald i form af olierester og olieslam, indleveres på Genbrugsstationen og afregnes efter tid og
mængde.

Betalingsbetingelser
•

Netto 5 dage. Se også vores salgs- og leveringsbetingelser.

Revideret
•
•

Vores priser reguleres årligt efter nettoprisindekset (Danmarks Statistik)
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