
 

 

Navn: 
Adresse: 
Telefonnummer: 
Mailadresse: 
                                                                                              
                                                                                                    14. juni 2018 
 
Vedr.: I forbindelse med etablering af altaner, tilbyder vi udskift-

ning af eksisterende radiatorer samt termostatventiler. 
Tilbud er gældende såfremt at nedenstående valgte arbejder udføres 

i forbindelse med altanprojektet. 
 
Bestilling af en eller flere af nedenstående tilbud, ordres ved at ud-

fylde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt antal radia-
torer eller ventiler og aflevere den udfyldte seddel hos Per, eller som 
vi helst ser, sender den på mail – tdk@oestblik-vvs.dk. 

 
Vores tilbud omfatter følgende forslag. 
Nedenstående radiatorer, dækker umiddelbart de standardstørrelser der er 
i ejendommen. 
Radiatorer i den respektive lejlighed, vil blive kontrolmålt inden bestilling. 
 
Tilbud 1 – Køkken – 600 x pk2 x 200  
Antal =  

 

• Demontering af eksisterende radiator. 

• Levering samt montering af afspærringsventiler foran radiator. 

• Levering samt montering af ny standard radiator, komplet med ny ter-
mostat, luftskrue og propper. 

• Bortkørsel af affald på godkendt genbrugsplads. 
 
Ovenstående arbejde vil i alt andrage inkl. moms     kr.   4.750,00  
 
Tilbud 2 – Værelse – 600 x pk2 x 600 – 1000 mm.  

Antal =  
 
     • Demontering af eksisterende radiator. 

• Levering samt montering af afspærringsventiler foran radiator. 
     • Levering samt montering af ny standard radiator, komplet med ny ter-
mostat, luftskrue og propper. 
     • Bortkørsel af affald på godkendt genbrugsplads. 
 
Ovenstående arbejde vil i alt andrage inkl. moms     kr.   6.250,00 

 
Tilbud 3 – Stue – 600 x pk3 x 600 – 1000 mm.  
Antal =  

 



 

 

     • Demontering af eksisterende radiator. 

• Levering samt montering af afspærringsventiler foran radiator. 
     • Levering samt montering af ny standard radiator, komplet med ny ter-
mostat, luftskrue og propper. 
     • Bortkørsel af affald på godkendt genbrugsplads. 
 
Ovenstående arbejde vil i alt andrage inkl. moms     kr.   8.600,00 

 
Tilbud 4 – Termostatventil, komplet med ny termostat.  

Denne pris er gældende for alle rum. 
Antal =  
 
     • Demontering af eksisterende termostatventil. 
     • Levering samt montering af ny termostatventil, komplet med ny termo-
stat. 
     • Bortkørsel af affald på godkendt genbrugsplads. 
 
Ovenstående arbejde vil i alt andrage inkl. moms     kr.   1.475,00 
 
Forhold uden for tilbud: 

 

• Diverse vvs-, el-, murer-, maler-, og tømrerarbejder der ikke er nævnt i 
ovenstående tilbud. 

 
Forbehold: 
 

• Tekniq’s standardforbehold. 
 
Betalingsbetingelser: Netto kontant 8 dage efter faktureringsdato. 
 
Tilbuddet er gyldigt i 4 uger, herefter vejledende. 
 
Vi håber, at De finder vort tilbud interessant, og vi ser frem til et spændende 
og konstruktivt samarbejde om sagens udførelse.  
Vi er naturligvis altid til tjeneste med de supplerende oplysninger, De måtte 
ønske. 
 
Underskrift ved accept af tilbuddet: 
 
------------------------------------------ 
 
Med venlig hilsen 
ØSTBLIK VVS ApS 
Tommy Dam Kieffer 
tdk@oestblik-vvs.dk 


