PRISTILBUD OG INFORMASJON

Til beboerne i Etterstad Nord Brl.

Dato…………………….08.04.2013
Vår ref………………….JPP / 13-4-2

Deres ref. …………. Jo Ryste

PRISTILBUD: Etterstad Nord Brl.
Vindu Entreprenøren AS viser til Deres innsendte interesse vedr. levering og montering av nye vinduer
og balkongdører, og oversender med dette vårt pristilbud. Det er levering av den vedlagte bestillingen
som vil være bindene.
Vi gjør oppmerksom på at dette er frivillige tiltak. Hvis De vil benytte Dem av vårt pristilbud, må det
vedlagte bestillingsskjemaet leveres ferdig utfylt til i vaktmesterens postkasse på gavl veggen i
Etterstadsletta 7a senest 10.06.13
Ta gjerne kontakt med Vindu Entreprenøren AS for ytterligere informasjon.
Levering av produkt.
Vårt pristilbud er basert på godkjente kvalitetsvinduer og balkongdører levert fra NorDan AS Villa
Toppsving Classic.
Vinduene leveres ferdig overflatebehandlet i hvit farge ute/inne med glass type Energi VKS/Ar,
oppbygning 4ES+12G+4+12G+ES4..
Vinduene og balkongdørene leveres også med utfôringer, gerikter, listverk og silikonfuge.
Vi gjør oppmerksom på at da utfôringer og gerikter leveres ferdig overflatebehandlet, vil det bli
synlige merker etter spiker og skjøter på disse. Pristilbudet inkluderer utriving og bortkjøring av
eksisterende vinduer samt forskriftsmessig montering av nye vinduer og balkongdører i henhold til
gjeldende forskrifter.
Forutsetning for montering.
Vi forutsetter at beboere selv har ryddet bort eventuelt møblement, tatt ned gardiner og tilsvarende,
slik at våre montører har fri tilgjengelighet til vinduer som skal skiftes ut. Vindu Entreprenøren AS vil
utlevere en rull plast til hver beboer, slik at de selv har muligheten til å dekke til møbler og liknende
etter eget behov. Grovopprydding er medtatt, men vask av vinduer og nærliggende flater er ikke
inkludert i pristilbudet. Remontering av eventuelle elektriske ledninger er heller ikke medregnet.
Kvalitetssikring.
Vindu Entreprenøren AS har meget god og omfattende erfaring på denne type prosjekter, og kan vise
til kun de aller beste resultater fra våre tidligere arbeider innen utskiftning av vinduer og dører samt
fasadeisolering og støydemping i Oslo og omegn. Vi utfører den strengeste kontroll for kvalitet på
arbeidsplassen under prosjektets gang, og følger grundige rutiner for Helse, Miljø og Sikkerhet.
Vindu Entreprenøren AS benytter kun egne tømrere og fagarbeidere som alle har gjennomgått og
bestått kurset ”Støyisolering av bygninger - Riktig Vindusutskifting og fasadeutbedring”.
Vindu Entreprenøren AS er sentralgodkjent for ansvarsrett med nr. 2003012966.
Vi håper De kan benytte Dem av vårt pristilbud, og ser frem til å ta imot din eventuelle bestilling!
Med vennlig hilsen
Vindu Entreprenøren AS
Jørn P. Pretorius
Daglig leder

BESTILLINGSSKJEMA
Vindu Entreprenøren AS
Postboks 6479, Etterstad
0605 OSLO

Dato…………….………….08.04.2013
Vår ref…………….…..….JPP / 13-4-2

Deres ref. …………… Jo Ryste

Bestillingsskjema: Etterstad Nord Brl.
Viser til vedlagte pristilbud fra Vindu Entreprenøren AS, og ber med dette om Deres bindende
bestilling på vinduer.
Pristilbudet er komplett inkludert levering av nye vinduer, ferdigbehandlet i hvit farge inne/ute +
listverk og utfôringer. Arbeidet inkluderer utriving og bortkjøring av eksisterende vinduer, samt
forskriftsmessig montering av nye med listverk, gerikter og blomsterbrett.
Jeg/vi ønsker å bestille ______ stk. V1 1-ram’s toppsvingvindu,
1378 x 1368 á kr. 9 820,- inkl. m.v.a.

V

Vi ønsker å bestille Wersalit, ripefast blomsterbrett kr 495 kr pr vindu

Jeg/vi ønsker å bestille ______ stk. D1 2-fløyet balkongdør,
1568 x 2178 á kr. 19 970,- inkl. m.v.a.

Brystningen på disse balkongdørene varierer fra leilighet til leilighet. Vår prosjektleder Kai
Rune Tangen bestemmer dette med kunde på oppmåling. Varierende brystningshøyde får
ingen priskonsekvens.

Kryss av for ønsket betalingsmåte.
Vi ønsker å betale over husleien, se brev fra styret om betingelser
Vi ønsker faktura direkte fra Vindu Entreprenøren As når vinduene er montert.
Vi er innforstått med at dette er en forpliktende bestilling.
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER!
( Evnt )Leietager:___________________________ Boligadresse.______________________
Eier:_______________________ Fakturaadresse:___________________________________
Telefon:_______________________ E-post:: ______________________________________
Leilighetsnr./etasje. _________________
------------------------------------------------------Forpliktende underskrift.

Bestillingsskjema leveres ferdig utfylt og underskrevet til:
Vaktmesterens postkasse på gavlveggen Etterstadsletta 7a
Senest 10.06.2012
Arbeidene er beregnet utført i september mnd, detaljert fremdriftsplan
blir sendt ut i god tid før oppstart av arbeidene.
PS: Vår prosjektleder Kai Rune Tangen vil ta kontakt med den enkelte for å avtale tid for
kontrollmåling av alle bestillinger. Vi vet at noen av vinduene kan ha avvikende mål, dette
blir kontrollert av oss.

