Samarbetsavtal
VVS tjänster mellan
Beställare:
Leverantör:

Brf Gullvivan Arboga
Comfort CW Rör Cyrus Wallenborg AB

Datum:

2019-08-30

Omfattning
Service och installationsarbeten avseende Ventilation samt Värme, Vatten & Sanitet.
Avtalet är inte volymberoende och ej heller exklusivitetstvingande.
Beställaren äger rätt att avropa vad beställaren finner lämpligt.
Arbetsbeskrivning
Efter avrop från beställaren åtgärda servicearbeten samt installationer inom Brf Gullvivan i
Arboga.

Intervall
Löpande.
Övrigt
Meddela beställaren om ev. brister och lämna åtgärdsförslag på lämpliga åtgärder samt
inkomma med förslag beträffande anläggningsförbättringar.
Tjänster
Comfort CW Rör Cyrus Wallenborg AB är ett installations- och serviceföretag med fokus
på kompletta leveranser inom VVS.
Vi erbjuder en helhet genom en och samma kontakt där kompetensen återfinns inom det
egna bolaget.
Priser
Ventilationsmontör
Vvs montör
Servicebil
Material:
Enligt aktuell prislista

Avtalspris
520 kr/tim
520 kr/tim
350 kr/dag

-10 %

Ordinarie pris
595 kr/tim
595 kr/tim
495 kr/dag

2
Underentreprenörer:
Enligt verifierad självkostnad + 15%
Vid större arbeten lämnar vi i första hand anbud med fasta priser.
Leveranser
Comfort CW Rör Cyrus Wallenborg AB strävar efter att hålla en hög tillgänglighet för våra
kunder.
Leveranssäkerhet i form av rätt tid och rätt utfört arbete till rätt kostnad är ledord för vår
verksamhet. Ett ev. hinder av utlovad vara eller tjänst meddelas omgående av oss.
Försäkringar
Comfort CW rör AB innehar entreprenadförsäkring som bl.a. innehåller ansvarsförsäkring
för person och sakskada. Vi innehar kollektivavtal för våra anställda.

Betalningsvillkor
Betalning oss tillhanda 30 dagar efter fakturadatum.
Dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser
Giltighetstid
Priserna är fasta och gäller fram t.o.m. September av 2020 Priserna justeras 1 ggr/år och
meddelas Er senast en månad före ikraftträdande.
Leveransbestämmelser
För utförda arbeten gäller AB 04 på av oss levererat material och arbete.
Företagsdata
Organisationsnr: 556062-5518
Momsreg.nr:
SE5560625518
Bankgiro:
809-8444
Innehar:
F-skattebevis
Telefon:
0589-85770
E-mail
info@cwror.se
Adress
Comfort CW Rör Cyrus Wallenborg AB
Strängen 5
732 31 Arboga
Kontaktperson
Avtalsansvarig:
Patrik Källberg
Mobil: 070-6978949
E-post: patrik.kallberg@cwror.se
Detta avtal är upprättat i två exemplar där parterna har tagit del av varsitt ex.
Leverantör
Arboga 2019-08-30

Beställare
Arboga

_______________________

____________________

Patrik Källberg

Villy Olsen

