DØGNVAGT +45 72 40 50 40

Prisliste – Skadeservice

Materialeudgifter

Pr. 01. marts 2019 – gældende til 28. februar 2020. Priserne er
excl. moms.
Udkald

Materialer og midler som medgår til skadestop,
renovering af bygning og løsøreskader debiteres efter
forbrug.
Underleverandører/Underentreprenører

Beredskab – udrykningsudstyr m.v.
Pr. skadeopgave pr. mand

kr. 1.610,00

Skadeservicearbejde
Normal timer, Pris pr. time

kr.

454,00

Projekt- og arbejdsledelse, fugt- og skimmelteknikker
Pris pr. time
kr. 627,00
Administrationshonorar, pris pr. time

kr.

454,00

Rådgivende ingeniør, Pris pr. time

kr. 1.186,00

Håndværk
Tømrer, pris pr. time
Maler, pris pr. time
Håndværkerprojektleder, pris pr. time

kr.
kr.
kr.

465,00
465,00
614,00

Elektronikreparation
Tekniker – Erhverv, pris pr. time
Tekniker – Privat, pris pr. time
IT-Specialist, pris pr. time

kr. 696,00
kr. 470,00
kr. 1.289,00

Overtid – arbejde udenfor normal arbejdstid
Skadeservice, maler og tømrer, pris pr. time kr.
Rådg. ingeniør og IT-specialist, tillæg pr. time

272,00
+ 50%

Affugtning
Leje pr. døgn fra
kr.
Klargøring, kontrol og rengøring efter brug kr.

222,00
510,00

Underleverandører/Underentreprenører debiteres efter
leverandørbilag med tillæg af underleverandørsalær på
9,5 %.
Miljøbidrag
Miljøbidrag

2,9 %

Arbejdstid
Normal arbejdstid:
Mandag – torsdag:
kl. 07.00 – 15.00
samt fredag:
kl. 07.00 – 14.30
Udenfor normal arbejdstid:
Mandag – torsdag:
kl. 15.00 – 07.00
fredag samt lørdag/søndag/
helligdage
kl. 14.30 – 07.00
Priserne i denne prisliste indeholder:
Arbejdsløn, ferie- og sygedagpenge, ATP, almindelig
daglig beklædning og medarbejdernes ulykkesforsikring.
Mangeskadetillæg
I tilfælde af en mangeskadesituation, herunder skybrud,
kan faktura tillægges et særskilt mangeskadetillæg.
Dette tillæg dækker de ekstra omkostninger som ETL
Group kortvarigt pådrager sig for at nedbringe
ventetider og sikre størst mulig værdiredning hos
skadelidte.
Salgs- og leveringsbetingelser kan hentes via
www.etlgroup.dk

Transport m.v.
Beredskabsbil / Servicebil, pr. time
Øvrig kørsel pr. kørt km

kr.
kr.

82,00
8,52

kr.

3,08

Opmagasinering
Pr. m3 pr. dag
Maskinomkostninger
Maskiner – specialudstyr – pumpemateriel – affugtere –
lifte – stillads m.v., faktureres efter forbrug og omfang
Forsikringspræmie 5,16 % af maskinlejen.
ETL Group – Bakketoften 24 – 8541 Skødstrup – www.etlgroup.dk – info@etlgroup.dk – CVR 29 65 49 72

