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Service och underhållsavtal HSB förening

Avsiktsförklaring:
All-Elektro AB avser att utföra förebyggande och planerat underhåll av föreningens elanläggningar,
solcellsanläggning samt kameraövervakningssystem. Årlig genomgång i elrum i enlighet med elsäkerhetsverkets
krav på elanläggningar. Vid årlig kontroll genomförs okulär granskning av elanläggningarnas utsatta delar för att
förebygga el fel med fara för person, husdjur och egendom.

Prissättning och specifika villkor:
Elarbeten som utförs för Brf Runan debiteras till taxan 495 kr timmen exklusive moms vardagar mellan 7-16.
Teknikarbeten som utförs för Brf Runan debiteras till taxan 750 kr timmen exklusive moms vardagar mellan 7-16.
Övertid debiteras med påslag 50, 75 och 100% i enlighet med elektriker avtalet från kl 16-07. Fri servicebil.
Garanti på material och utfört arbete är 5 år.

Elarbeten som utförs för Brf Runans boende debiterat till taxan 812,50 kr timmen inklusive moms vardagar mellan
7-16. Teknikarbeten som utförs för Brf Runans boende debiteras till taxan 937,50 kr timmen inklusive moms
vardagar mellan 7-16. Övertid debiteras med påslag 50, 75 och 100% i enlighet med elektriker avtalet från kl
16-07. Servicebil tillkommer med 500 kr per dag. Ansökan rot/rut avdrag till skatteverket görs av All-Elektro om
kunduppgifter överlämnas innan fakturering. För att timpenning ska vara gällande skall det uppges vid beställning av
arbetet att man tillhör boende i föreningen annars debiteras ordinarie taxa elektriker 937,50 kr timmen och för
tekniker 1062,50 inklusive moms.

Övriga villkor:
Fri tillgång till berörda ytor under arbetstid 07.00-16.00 samt tillträde till objektet under installationstiden.
Extra arbeten beställs och faktureras direkt mot beställaren.
Betalningsvillkor bostadsrättsförening: 30 dagar efter fakturadatum om inget annat överenskommits
Betalningsvillkor bostadsrättsförenings boende: 10 dagar efter fakturadatum
Löpande prestationsbaserad à conto fakturering.
Prissättning förändras enligt årlig indexering och meddelas då beställare innan förändring.
Samarbetsavtalets giltighetstid: Löpande årsvis med avstämning varje nytt kalenderår..
Angivna priser för bostadsrättsföreningen är exklusive mervärdesskatt.
Uppindexering av taxor sker årligen och informeras i god tid.
Force Majeure: Prisförändring och leverans störningar kan ske på grund av naturkatastrof, statligt ingripande, krig
eller arbetskonflikt.

Vi ser fram emot ett samarbete med er!
Med vänlig hälsning

Martin Strandberg
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