
AVTAL

Avses för beställning av elarbete

Avtal avses för att beställa elinstallationsarbete av Bright 1-2-3.

Läs noga igenom detta avtal innan beställning av arbete utförs. 

Genom att göra beställning av installationsarbete medges att beställare läst och godkänner detta 
avtal. Vid frågor beträffande avtalet skall dessa ställas innan beställningen utförs.

• BESTÄLLNING• BESTÄLLNING
För FASTPRIS av order måste detta begäras innan arbete beställs, meddelas vi ej detta innan beställning debiteras utfört 
arbete löpande enligt detta avtal. Beställning av arbete får endast utföras av person med beställningsrätt och åligger er att 
ansvara för att detta krav uppfylls.

• Vi har en uppstartskostnad på 2100 kr inkl. moms. Där ingår 2 timmars arbetstid samt servicebil.

• TILLKOMMANDE ARBETSKOSTNAD
Bright 1-2-3 debiterar ARBETSKOSTNAD om 725 kr /timme inkl. moms
Arbetstid räknas från att vi påbörjar arbetet från ex vårat lager alt elgrossist för att köpa material till det att arbetet Arbetstid räknas från att vi påbörjar arbetet från ex vårat lager alt elgrossist för att köpa material till det att arbetet 
färdigställts enligt beställning. Restid till/från kund räknas som arbetstid.

• SERVICEBIL
Kostnad för servicebil debiteras med 580 kr/resa/bil/dag inkl. moms. I denna kostnad ingår ev trängselskatt. 
Parkeringsavgift debiteras enligt kostnad för respektive område. Första dagen ingår servicebil i startkostnaden enligt ovan.

• MATERIAL
Installationsmaterial (ex. kabel, strömställare, uttag, kanalisation mm) inköps och levereras av oss. Material debiteras Installationsmaterial (ex. kabel, strömställare, uttag, kanalisation mm) inköps och levereras av oss. Material debiteras 
enligt av oss vald elgrossist prislista.

• FAKTURERING
Faktura redovisas specificerad av oss med antal timmar, bil/parkeringsavgift samt materialkostnad. För övrig/annan 
redovisning av faktura kan endast ske på begäran innan arbete påbörjats.  Betalning skall vara oss tillhanda inom 10 dagar 
från fakturadatum, därefter kan avgift för påminnelse/inkasso komma att debiteras samt ev. ränta. Anmärkningar emot 
faktura måste ske skriftligen inom 8 arbetsdagar från fakturadatum, därefter accepteras faktura och kan ej bestridas. 

• GARANTI• GARANTI
För utfört arbete och av oss levererat material lämnas 1 års garanti. Vi garanterar även att arbete utförs enligt gällande 
föreskrifter och förordningar samt utföres på ett fackmannamässigt sätt.

• FÖRSÄKRING
Vår underentreprenör Elektriska Aktiebolaget Lennström innehar entreprenadförsäkring i Moderna. Behörighet ABL 
utfärdat av Elsäkerhetsverket. Innehar F-skattsedel, samt följer lag om skatter och sociala avgifter etc.

• ÄGANDERÄTT
Äganderätt till utförd installation samt förbrukat material förbehålles oss till full betalning erhållits.  Bright 1-2-3 äga rätt Äganderätt till utförd installation samt förbrukat material förbehålles oss till full betalning erhållits.  Bright 1-2-3 äga rätt 
att utan följder återta delar av installationsmaterial vid utebliven betalning eller tvist.

Ort/datum     Godkännes

____________________________    ____________________________


