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Priser och villkor samt underlag för ROT-avdrag

PRISUPPGIFTER: 

Timdebitering 812 kr/påbörjad timme (moms inräknat) 
I priset ingår: Arbetstid för elektriker som arbetar under svenska behörighetsregler och enligt ett standardiserat 
arbetssätt, allmänna hjälpmedel ingår (handborrmaskiner och mindre verktyg) samt försäkring. Tiden startar då 
montören samlar ihop nödvändigt material inför arbetet och slutar då arbetet är utfört och montören har 
omhändertagit och sorterat uttjänt material på vår (eller kunds) återvinningsstation. 

Transport servicebil 25 kr/km 
I priset ingår: Framkörning av utrustad servicebil från vårt garage/lager till kund tur och retur. 

Parkeringskostnad enl. spec./tillfälle 
I priset ingår: Faktisk kostnad för parkering samt ev. trängselavgift 

Materialkostnad enl. spec. 
I priset ingår: Installationsmaterial, fäst och kopplingsmaterial, miljö och returavgift samt leveranskostnad om avtalats. 

BETALNINGSVILLKOR: 
15 dagar (10 dagar vid ROT) 
Dröjsmålsränta 20% 
Vi innehar F-skattebevis 

NORMAL ARBETSGÅNG VID SERVICEARBETEN: 

● Kund kontaktas av montör och tid för utförande bestäms

● Felsökning/beställning av material och leverans

● Arbetet utförs, slutförs och kontrolleras

● Uttjänt material tas om hand om och lämnas till miljöstation

● Fakturering

ROT 
Önskas ROT-avdrag måste checklistan på sid.2 fyllas i och returneras till oss innan arbetet påbörjas. Vilka villkor och 
regler som gäller för rotavdrag hittar du på Skatteverkets hemsida.  

FAKTURA 
Vi skickar helst din faktura på email men kan skicka vanlig post om så önskas. 
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Information för ansökan av ROT-avdrag 

OM ARBETET SKA UTFÖRAS PÅ FASTIGHET (T.EX. VILLA) 

Lagfaren ägare till fastigheten (måste vara samma som 
den som ansöker) 

Fastighetsbeteckning 

OM ARBETET SKA UTFÖRAS I BOSTADSRÄTT/ÄGARLÄGENHET/BYGGNAD
PÅ OFRI GRUND EL FRITIDSHUS INOM EU/EES. (T.EX. LÄGENHET) 

Ägare/innehavare till egendomen (måste vara samma 
som den som ansöker) 

Bostadsrättsföreningens namn 

Bostadsrättsföreningens organisationsnummer 

Lägenhetsbeteckning 

NEDANSTÅENDE HAR LÄST OCH ÄR INFÖRSTÅDD MED VÅRA PRISER & VILLKOR. 
NEDANSTÅENDE FÖRSÄKRAR ATT DE UPPGIFTER DENNE LÄMNAT ÄR KORREKTA. 

Namn Personnummer  

Adress  Postadress  

Tel.nr Email (för faktura)  

Skattereduktionen är föremål för Skatteverkets bedömning. Om Skatteverket inte godkänner, eller om det visar sig att det 
inte finns utrymme för hela eller delar av rotavdraget, kommer vi tilläggsfakturera den kostnaden separat i efterhand.
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