
 
Prisliste for TP VVS Teknik ApS 
indeks 2020  
 

TP VVS Teknik ApS – Autoriseret VVS-Installatør, Kloakmester & VE-installatør - Brydegårdsvej 10, 4760 Vordingborg  

CVR 34 89 66 15 - mail@tpvvsteknik.dk - www.tpvvsteknik.dk 

 

Vi går ind for åbenhed i vores forretning og derfor er vores priser også offentlig tilgængelig.  

Vores priser afspejler den kvalitet vi udfører og som vi står inde for.    

NYHED ! VI ER NU OGSÅ AUTORISERET KLOAKMESTER 

Svendetime (VVS & Kloak) kr.    595,00 inkl. moms 
Minimum 1 time. Vi runder timeforbruget af til nærmeste halve timer. Det vil sige at starter vi arbejdet kl. 7.00 og 
afslutter kl. 9.15, har vi brugt 2,5 timer. Kørslen er indeholdt i timeforbruget gældende fra det øjeblik montøren kører 
hjemmefra, til han er hjemme igen.                                      Bemærk, anden pris ved brug af entreprenørmaskiner.  
 

Lærlingetime kr.     250,00 inkl. moms 
Minimum 1 time.    
 

Svendetime ved montering af egne indkøbte varer kr.     865,00 inkl. moms  
Minimum 1 time. Vi yder ikke garanti for de varer, der er selvindkøbt.  

 

Servicevogn kr.       65,00 inkl. moms 
Pr. faktureret time. Servicebil er inkl. brugen af hjælpematerialer, som garn, salve, skruer og ravpluks og brugen af 

diverse maskiner. Hvis der er 2 svende, der udfører arbejdet, opkræves kun for en servicevogn pr. time. 

Kvalitetssikring kr.    100,00 inkl. moms 
Pr. faktura 

Affalds- og Miljøtillæg kr.    250,00 inkl. moms 
Ved bortkørsel af skrot, olie, diesel mv. Vi yder den service, at vi tager affald fra arbejdet med os, men hvis det er 

større mængder, opkræves affalds- og miljøtillæg. 

Maskintime inkl. mand 
Minimum 3 timer. Entreprenørmaskiner inkl. fører. Ved større arbejde 
anbefaler vi, at der udarbejdes tilbud.  

kr.    829,00 inkl. moms 

Udkald inkl. 1. time kr.  1.875,00 inkl. moms 
efter kl. 16.00 på hverdage, i weekender og på helligdage 

Kørslen er indeholdt i timeforbruget gældende fra det øjeblik montøren kører hjemmefra, til han er hjemme igen. 
  

Efterfølgende Svendetimer ved udkald  kr.   1.000,00 inkl. moms 
efter kl. 16.00 på hverdage, i weekender og på helligdage 

 

Fast årlig serviceaftale af træpillefyr   kr.  2.247,50 inkl. moms 
Rensning, kalibrering, opdatering af styring, tjek af slitagedele, gennemgang af anlæg.  

Fast årlig serviceaftale, hvor vi kontakter, når det er tid til service. 

Service af træpillefyr   kr.  2.500,00 inkl. moms 
Rensning, kalibrering, opdatering af styring, tjek af slitagedele, gennemgang af anlæg.  

VVS-tjek 
Gennemgang af andels- og ejerlejligheds vvs-installationer. Uvildigt, 

professionelt eftersyn af boligen, hvor vi tjekker lovlighed og 
funktionsdygtighed.  

Kr.  1.095,00 inkl. moms 

Faktura sendt pr. post kr.      40,00 inkl. moms 
Gebyr når faktura sendes med post. Vi fremsender faktura/tilbud m.v gratis pr. mail 

Kørsel 

Ved kørsel over 50 km fra vores adresse (baseret på Kraks ruteplan) betales 5 kr. pr. kørt kilometer. 

Parkering faktureres i h.t. gældende tarif på stedet. 

* Derudover faktureres for materialer, der bruges på opgaven.  

Få et samlet tilbud på opgaven. Kontakt Thomas Petersen på tlf. 28 76 72 31 for tilbud.  


