PRISLISTA 2018
Abonnemang på utvändig
fönsterputsning var 8:e vecka.

Spara pengar på att välja oss!
Abonnemanget har ingen bindningstid, ingen inställelseavgift
och rengöring av fönsterbleck är rabatterat.

Du tjänar minst 616 kr per år på att välja
oss jämfört med konkurrent. *

Jämför oss gärna med nuvarande leverantör - vi tål att jämföras!
Utvändig fönsterputsning var 8:e vecka.
STARTPRIS
Bottenvåning, startpris: 149kr. Upp till 20 st fönster
298 kr

Bottenvåning
Avtorkning av fönsterbleck, upp till 20 fönster
Rengöring av fönsterkarm + fönsterbågar
Fasta spröjs, 80 smårutor
Av- och påmontering av lösa spröjs
Rengöring av löstagbara spröjs
Användning av stege för att nå.

Pris efter RUT
149 kr

60 kr
130 kr
130 kr
150 kr
150 kr
100 kr

30 kr
65 kr
65 kr
75 kr
75 kr
50 kr

Våning 2, minsta debitering 4 st fönster.
Standardfönster, ca 1 kvm, vån 2
Fönsterbleck, rengöring
Fasta spröjs, ovanvåning
Fönsterkarmar och fönsterbågar, rengöring

44 kr
20 kr
60 kr
40 kr

22 kr
10 kr
30 kr
20 kr

Källarvåning
Normalt källarfönster
Fönsterbleck, rengöring
Fönsterkarmar och fönsterbågar, rengöring

14 kr
10 kr
22 kr

7 kr
5 kr
11 kr

Uterum
Uterum, per glasruta, utvändigt
Uterum, per glasruta, utvändigt och invändigt

20 kr
40 kr

10 kr
20 kr

0 kr

0 kr

Inställelse
Inställelseavgift

STARTPRIS för bottenvåning avser villa eller radhus, med upp till och med 20 normalstora fönsterrutor på ca 1 m2. Våra
fönsterputsare räknar ut exakt pris vid första putsningen.
Priserna gäller vid tecknande av abonnemang samt vid normalt
underhållna fönster.
Priserna avser upp till 20 fönsterrutor på bottenvåning om inget annat anges. Vån 2 = per styck.
Vid större mängd än angivet i prislistan ökas priset i takt med antalet fönster. Prislistan gäller 2018. Betalningsvillkor 10 dagar.
I priserna ingår 25 % moms. Du betalar enligt orangea priser med RUT-avdraget. Faktura som PDF. Pappersfaktura kostar
19kr.
Boka via telefon eller mejl. För mer information, vänligen kontakta kundtjänst. Varmt välkommen med din beställning!
040-23 69 70

kundtjanst@gyllix.com

www.gyllix.com

* Uträknat per år enligt följande:
Fönsterbleck, jämfört med konkurrents pris. Besparing:
Inställelseavgift. Besparing:

266 kr
350 kr

Total besparing hos oss:

616 kr

