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Arvode för tillkommande arbeten

390 kr/timme för fastighetsskötare
440 kr/timme för VVS servicearbeten (avser egen personal) ), för denna
yrkeskategori tillämpar vi en grundavgift på 1 000 kr vilken inkluderar servicebil,
restid, och arbete på plats upp till en timme, för ev. tillkommande arbetstid debiteras
ordinarie timkostnad.
440 kr/timme för murning & putsning (avser egen personal)
450 kr/timme för servicearbeten inom ventilation (avser egen personal)
490 kr/timme för drifttekniker & arbetsledare
555 kr/timme för anläggningsskötare brandlarm och sprinkler
725 kr/timme för sakkunnig inom ventilation, besiktningsman för OVK
725 kr/timme för projektledare (avser kunder med avtal för denna tjänst)), extern
projektledare/specialistkonsult enligt offert.

Driftia vitvaru och -tvättstugeservice:
440 kr/timme för servicetekniker
Servicebil: 350 kr/tillfälle, gäller samtliga utförarkategorier.
Hantverkare och konsulter via samarbetspartner, vid för varje tillfälle gällande
prislista och entreprenörsarvode om 12 %.
Vi står till tjänst både till enskilda medlemmar/hyresgäster och till
fastighetsägaren/föreningen för att utföra diverse fastighetsunderhåll. Samtliga
timpriser är redovisade exkl. moms och fasta t.o.m. 2015-12-31.
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Allmän information om anslutning av fastigheten till Driftias
jourverksamhet samt mottagning av driftlarm

Driftia har egen fastighetsjour årets alla dagar och dygnet runt. Automatlarm tas
emot via kundens abonnemang hos larmcentral. Pris per utryckning under icke
ordinarie arbetstid inkl. 2 timmars arbete/resa är 1 900 kr, därefter 800 kr/tim.
Nyårshelg, påskhelg, midsommarhelg, allhelgonahelg och julhelg är priset 2 000 kr
per utryckning och därefter 950 kr/tim.
Samtliga fastigheter enligt befintliga avtal ansluts till E: s fastighetsjour, access till
jouren sker enligt särskilt telefonnummer. Jourinstruktionen i sin helhet, se bifogat
särskilt dokument. Enskilda utryckningar ersätts enligt gällande prislista för vår
fastighetsjour
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Löpande
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Registrering av arbetsordrar, timtid och material för avtalskunder
E: s tar emot och registrerar, dokumenterar samt fördelar ut alla felanmälningar till
servicepersonalens handdatorer. Återrapportering och dokumentation sker via vår
kundportal. Läs mer på www.remotex.se

