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Vår referens:

Rickard Karnstedt 0729323337

Datum:

2019-12-12

Enskild ägare i BRF Idegransgången
Idegransgången
135 52 Tyresö

Projekt: Enskild ägare i BRF Idegransgången
Vi tackar för er förfrågan om att lämna pris på denna badrumsrenovering
Beskrivning
UTFÖRES SAMT BEKOSTAS AV BRF VID RENOVERING:
•Demontering samt rivning av befintligt badrum inkl
gipsväggar till reglar resp betongplatta.

Antal Enhet

À-pris Belopp (SEK)

•Proppning eller bygling av radiator vid behov.
•Omdragning av el-kablage.
•Flytspackling av golv för fall enligt gällande branschregler
utföres.
•Montering av isolering mellan befintliga reglar i vägg.
•Montering av osb- samt gipskivor på vägg.
•Montage av ny brunn/ar inkl bilning.
•Flytspackling av golv för fall enligt gällande branschregler
utföres.
•Applicering av tätskikt, gäller hela ytan förutom tak enligt
gällande branschregler.
BEKOSTAS AV ENSKILD ÄGARE VID RENOVERING:
•Omdragning av KV, VV-ledningar för tvättställ och dusch,
byte av position på duschblandare enligt Säker Vatten (FKR
rör) samt montage enligt branschkrav.
•Montage av rör utanpå vägg enligt Säker Vatten.
•Applicering av tätskikt, gäller hela ytan förutom tak enligt
branschregler.
•Läggning av klinker på golv med fogning enligt kunds
önskemål utföres.
•Sättning av kakel med fogning enligt kunds önskemål
utföres.
•Återmontage av VVS-beredare/värmepump (gäller vissa
badrum)
•Målning av befintligt innertak.
•Installation av dusch/ badkar samt samt blandare utföres.
•Montering av en ny tröskel enligt branschkrav.
Installation samt Montering av följande: Diverse krokar och
beslag och extra eluttag samt byte av don till ventilation.
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OPTIONER för tillval:
•Option 1. Montage av rör i vägg med inspektionslucka
samt spillrör enligt Säker Vatten.
Total kostnad till befintlig offert: 4.500 kr efter Rotavdrag.
•Option 2. Montage av inkaklad nisch i dusch eller övrig yta.
Total kostnad till befintlig offert: 2.200 kr efter Rotavdrag.
•Option 3. Montage av elburen golvvärme med termostat.
Total kostnad till befintlig offert: 5.500 kr efter Rotavdrag.
•Option 4. Montage av nytt innertak och montage av
spotlights.
Total kostnad till befintlig offert: 2.800 kr efter Rotavdrag.
•Option 5. Montage av tvättmaskin med avloppet bilat i golv
till duschavlopp.
Total kostnad till befintlig offert: 1.800 kr efter Rotavdrag.
•Option 6. Positionsbyte gällande avlopp som behöver bilas
i befintlig betongplatta.
Total kostnad till befintlig offert: 1.500 kr efter Rotavdrag.
•Option 7. Montage av jordfelsbrytare.
Total kostnad till befintlig offert: 1.200 kr efter Rotavdrag inkl
brytare.
•Option 8. Montage av nytt fönster med samma mått.
Total kostnad till befintlig offert: 850 kr efter Rotavdrag exkl
fönster.
•Option 9. Montage av nytt säkringsskåp med flippsäkringar
inkl skåp.
Total kostnad till befintlig offert: 14.500 kr efter Rotavdrag.
Övriga tillägg utföres enligt förfrågan.
TIDSINFORMATION
•Startdatum: Enligt överenskommelse, löpande efter 3/22020 eller annan tid enligt överenskommelse.
•Det totala arbetet inkl BRF´s del beräknas vara klart inom
ca 14-16 arbetsdagar.
PRISINFORMATION
Betalning plan enligt överenskommelse
•Ovan angivna pris inkluderar grundmaterial.
• Allt synligt material tillkommer inkl. kakel, klinker, fog,
blandare, vitvaror, eluttag, dimmers etc.
•Ovan angivna pris innefattar diverse Rivning, Bygg,
Snickeri, Måleri, Plattsättning, Vvs och El-arbeten.
•Vi erbjuder alla våra kunder kostnadsfri transport för
inhämtning av byggmaterial samt sophantering och
bortforsling.
*
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Arbetskostnaden för Totalrenovering*
Grundmaterial
Servicebil (spec av kostnad krav SKV)
Avfallshantering (spec av kostnad krav SKV)
Rabatt

1,00
1,00
14,00
1,00
1,00

st
st
st
st
st

62 500,00
7 250,00
468,75
3 906,25
-10 468,75

*30% ROT-avdrag inkl. moms
Totalt inkl. moms
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Vi tackar för ett gott samarbete.
Med vänliga hälsningar

Rickard Karnstedt
Mobil: 0729323337
E-post: info@bveab.se

Acceptera offert

Ort: ....................................................................

Datum: ...............................................................

............................................................................
Undertecknad offert mailas till info@bveab.se
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Förutsättningar & villkor
Offertens giltighetstid
Offertens giltighetstid gäller 30 dagar från ovanstående datum.
Betalningsvillkor
10 dagar netto.
ROT
För fullständig information om hur ROT-avdraget fungerar hänvisar vi till Skatteverkets hemsida www.skv.se.
Personuppgifter
Vid godkännande av denna offert accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig som
kund. Den information vi behandlar för er är information som berörs och är nödvändig för byggprojektens administration. Personuppgifterna
lagras och hanteras i projektverktyget Bygglet som har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanteringen av
Personuppgifter och lever upp till de krav som ställs enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Vi kommer om ni begär det att radera eller anonymisera och oavsett anledning därtill, inklusive att radera samtliga kopior som inte enligt GDPR
måste sparas. Vi kommer inte att överföra Personuppgifter till land utanför EU/ESS.
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