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Boligforeningen 3B  Sags nr. 1270 

Hjulmagerstien 18 ATT: Michael Lund 

København S 

      

Tilbud                        København d. 24 april 2015 

Vi takker for jeres henvendelse vedrørende tilbud på beboervalg i ny opførte boliger.  

Vi har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på følgende. 

 

Levering af materialer til følgende boligtyper og boligbeskrivelser: 

Lejlighedstype AS1 – Indretning A 

Indretning af Bryggers 

Lampeudtag X5 i fremtidigt bryggers tilsluttes fast spænding, hvorpå der monteres en lampe med 

indbygget sensor for automatisk tænd/sluk  

Samlet pris inklusiv moms 875 kr. 

 

Lejlighedstype AS1 Indretning B: 

Indretning af de 2 værelser ved entréen. 

Afbryder S2 afblændes i eksisterende væg, og placeres i fremtidig væg ved siden af døren. 

Samlet pris inklusiv moms 275 kr. 
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Lejlighedstype A11 Indretning A: 

Ved indretning af værelse ved depot på 2 sal. 

Afbryder S7 afblændes i eksisterende væg, og placeres i fremtidig væg ved siden af døren. 

Samlet pris inklusiv moms 275 kr. 

Ved indretning af værelse ved teknik på 2 sal: 

Afbryderen S10 afblændes i eksisterende væg, og placeres i fremtidig væg ved siden af døren. Afbryderen 

udskiftes til en kroneafbryder eller der monteres en ekstra 1-polet afbryder for opdeling af tændingen til de 

2 lampeudtag X10. 

Samlet pris inklusiv moms 492 kr. 

Lejlighedstype A11 Indretning B: 

Ved indretning af de 2 værelser på 2 sal. 

Afbryder S7 udskiftes til en kroneafbryder, for opdeling af tændingerne til de 2 lampeudtag X10. 

Samlet pris inklusiv moms 122 kr. 

 

Lejlighedstype A12 Indretning B: 

Ved indretning af værelse ved teknik på 2 sal: 

Afbryderen S8 afblændes i eksisterende væg, og placeres i fremtidig væg ved siden af døren. Afbryderen 

udskiftes til en kroneafbryder eller der monteres en ekstra 1-polet afbryder for opdeling af tændingen til de 

2 lampeudtag X10. 

Samlet pris inklusiv moms 492 kr. 

 

Lejlighedstype BS1 Indretning B: 

Indretning af de værelse på 2 sal. 

Afbryder S9 afblændes i eksisterende væg, og placeres i fremtidig væg ved siden af døren. 

Samlet pris inklusiv moms 275 kr. 
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Lejlighedstype BS2: 

Ved indretning af værelse/kontor på 1 sal. 

Lampeudtag X8, udskiftes til IHC Wireless lampeudtag på underlag, som placeres over eksisterende dåse. 

IHC batteritryk placeres på fremtidig væg ved siden af døren, for betjening af det nye lampeudtag. 

Samlet pris inklusiv moms 1.472 kr. 

 

Lejlighedstype B11 Indretning B: 

Ved indretning af de 2 værelser på 3 sal. 

Afbryder S7 udskiftes til en kroneafbryder, for opdeling af tændingerne til de 2 lampeudtag X10. 

Samlet pris inklusiv moms 122 kr. 

 

Lejlighedstype B11 Indretning B: 

Ved indretning af de 2 værelser på 3 sal. 

Afbryder S7 udskiftes til en kroneafbryder, for opdeling af tændingerne til de 2 lampeudtag X10. 

Samlet pris inklusiv moms 122 kr. 
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Tilbuddet omfatter: 

- Levering af beskrevne materialer.  

 

 

 

Udenfor vort tilbud: 

- Alle bygningsarbejder, snedker- og malerarbejde samt efterreparationer. 

 

 

Forbehold: 

- For tilbuddet gælder Tekniq’s standardforbehold for el og vvs af januar 2007. 

 

Betalingsbetingelser: 

- Betaling skal foregå efter arbejdet er færdigt.  

 

Nærværende tilbud er gældende frem til 31/12-2015. 

 

Vi håber at overnævnte er i overensstemmelse med Deres ønsker, og er naturligvis til deres disposition 

med yderligere oplysninger, såfremt den måtte ønskes. 

 

Med Venlig Hilsen 

Jan D. Nielsen 


