Felsökning/servicearbete Cinderella förbränningstoalett
Vi tackar för Er förfrågan och erbjuder oss att utföra felsökning/servicearbete enligt löpande pris och
nedanstående förutsättningar och garantier. Vi är auktoriserade serviceparter för Cinderella förbränningstoaletter.

Vi har de flesta reservdelarna på plats. Vid högsäsong kan saldot på reservdelar vara osäkert.
Kontakta oss innan för att säkerställa att just din reservdel finns på plats hos oss.
Prislista nedan.
Vi utför endast service på plats hos oss, ej platsbesök.
Vi erbjuder även:
* Försäljning förbränningstoaletter
* Installation
* Service
* Felsökning
* Reservdelar
* Förbrukningsmaterial, påsar
Viktigt att tänka på vid inlämning av service:
Synligt serienummer på din förbränningstoalett är ett krav.
OBS!
För våra service partners arbetsmiljö är det viktigt att man vid service har tömt asklådan samt rengjort toaletten.
Vid leverans av en ej rengjord toalett, debiteras en rengöringsavgift på 1995 kr inkl. moms.
Beskrivning
Cinderella tekniker / h
Rengöring Cinderella förbränningstoalett
Värmeslinga
Tempsensor
Katalysator
Fläkt 12V
Kontrolldisplay Cinderella samtliga modeller.
Magnet till askskål med popnit
Papperspåsar 500st

Antal Enhet
1,00
h
1,00
st
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

st
st
st
st
st
st
st

À-pris
850,00
1 995,00
2 000,00
1 000,00
2 750,00
900,00
500,00
150,00
500,00

Pris på förfrågan vid övriga reservdelar.
Angivna priser är inklusive moms.
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Godkänd för F-skatt

Förutsättningar & villkor
Betalningsvillkor
10 dagar netto.
Personuppgifter
Vid godkännande av dessa förutsättningar & vilkor accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande
gentemot dig som kund. Den information vi behandlar för er är information som berörs och är nödvändig för byggprojektens administration.
Personuppgifterna lagras och hanteras i projektverktyget Bygglet som har tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda
hanteringen av Personuppgifter och lever upp till de krav som ställs enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Vi kommer om ni begär det att radera eller anonymisera och oavsett anledning därtill, inklusive att radera samtliga kopior som inte enligt
GDPR måste sparas. Vi kommer inte att överföra Personuppgifter till land utanför EU/ESS.
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