
Aktiv Entreprise ApS

Skolemarken 6

8400  Ebeltoft

Norva24 Telefon: 25675049

Email: info@aktiventreprise.dk

8520 Lystrup www.aktiventreprise.dk

Att. Lasse Hansen

Sag: Grundejerforeningen Hyrdedamsvej, 8220 Brabrand

CVR: 33872127

Brønd arbejde

Rønde Sparekasse

Udskiftning af defekt vejbrønd, skiftes til ny PVC ø 315/160-70l Kontonr.: 9354 - 0000348823

med ny firkantet karm samt rist.

Pris pr. stk. ved 1 stk. Kr. 15.304,00 Grønfeld den 22.03.2021

Pris pr. stk. ved 5 stk. og der over. Kr. 11.643,00

Udskiftning af defekt toppe på vejbrønde samt skifte karm og rist.

Pris pr. stk. ved 1 stk. Kr. 12.812,00 NYT NYT NYT

Pris pr. stk. ved 5 stk. og der over. Kr. 6.348,00 NU OGSÅ

TØMRER VIRKSOMHED

Gælder alle ovenstående, at kantsten der berøres af arbejdet 

sættes igen i beton.

Pris kr. 

Moms 25 % kr. 0,00

I alt kr. 0,00

Der er mulighed for yderlig rabat alt efter omfanget når det er kendt.

Prisen forudsætter:

At der er ryddet for biler og andet så det er muligt grave ved brøndene.

At den opgravede jord der ikke kan genbruges bliver klassificeret som ren jord.

Der er ikke indregnet nogen form for jordprøver i prisen.

Der er ikke indregnet nogen form for asfalt arbejde i prisen efter udskiftning.

Med venlig hilsen

Aktiv Entreprise ApS

Preben Pedersen

Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008.

Der tages forbehold for prisstigninger, udgåede varer og evt. de uforudsigelige ting gemt under den eksisterende overflade.

Kunden bære selv ansvaret for kabler og rør i jorden på privat grund, som ikke er nedgravet og afmærket korrekt.

Ved forekomst af byggematerialer og/eller forurening i den opgravede jord vil der blive beregnet en merpris.

Der tages forbehold for træer, planter og buske der flyttes og ikke kommer igen eller kan genplantes. 

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele det faktureret beløb er betalt.

Vores betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, derefter beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned og et rykkergebyr på kr. 150,00.

Tilbud

Møgelbakken 8
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