HUOLTOHINNASTO
Yksityiset ja yritysasiakkaat
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 % osuuden

Korjaamon tarkistusmaksu

20,00 €

- laitteen tarkastus ennen korjaamolle ottoa, veloitetaan

Tilaajavastuulain mukainen Luotettava
Kumppani.

jos laitetta ei korjata, hyvitetään muun työn yhteydessä

Korjaamon pientyöveloitus

45,00 €

- pienet huoltotyöt, asennukset ja puhdistukset,
komponentti/ohjelmistoasennus (30,00 € alv. 0 %)

Korjaamon tuntityö

Konttorilaite on vuonna 1961 perustettu
ATK-alan erikoisliike. Yrityksemme on

74,40 €

- laitehuolto ja asennustyöt korjaamolla (60,00 € alv. 0 %)

VAATIVIKSI ARVIOITUJEN TÖIDEN ALOITUSMAKSU
- veloitetaan esimerkiksi tiedostojenpelastustöiden
yhteydessä (120,00 € alv. 0 %)

148,80 €

KUSTANNUSARVIO / SUULLINEN
- päällisin tiedoin annettava arvio huoltotyön
ja varaosien kustannuksista

ei veloitusta

KUSTANNUSARVIO
- vakuutusyhtiöiden hyväksymä kirjallinen kustannusarvio
huoltotyön ja varaosien kustannuksista (64,50 € alv. 0 %)

79,95 €
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huoltokumppani useille eri merkeille.

Tarkista aina ennen huoltokutsua laitteen
takuun voimassaolo ja varaa takuukuitti
huoltoa varten.
Tutustu ajantasaisin myynti- ja toimitusehtoihin osoitteessa www.konttorilaite.com.

Tammer-Data Oy I Konttorilaite Tampere I Suomen Kassalaite
Väinämöisenkatu 11-13 I 33540 Tampere I (03) 260 9600 I huolto@konttorilaite.com

O N - S I T E -H I N N A S T O
Yritysasiakkaat
Hinnat ALV. 0 %

Huolto- ja asennustyöt 85,00 € / alkava tunti
Toimisto- ja myymälätekniikan perushuollot ja asennukset asiakkaan tiloissa sekä käyttökoulutus.
Matka-aikaa ei veloiteta, mikäli edestakainen matka on enintään 60 km. Ylittävän matka-ajan osalta
veloitamme puolet sovitusta tuntihinnasta.
Pikatyölisän 85,00 € veloitamme, kun ICT-alan työ velvoitetaan alkamaan saman arkipäivän aikana.
Koulutuspäivät
Kun olet hankkimassa laajaa järjestelmää toimistoon tai myymälään, saat tarjouksen myös yhdestä tai useammasta
koulutuspäivästä, oman tarpeenne mukaan.
Ilta- ja yötyöt
Kun asennus- tai päivitystyöt tulee suoritettavaksi liikkeenne aukioloaikojen ulkopuolella, illalla, yöllä
tai viikonloppuna, veloitamme eri sopimuksen mukaisen korvauksen.
Matkakorvaus ja matka-aika, 20,00 € / h
Pirkanmaan alueella suoritettu huoltokäynti, kertaveloitus enintään 60 km:n edestakaiselta matkalta.
Muussa tapauksessa veloitamme 0,80 € / km matka-aikaveloituksen lisäksi.

Hinnaston hinnat euroa. Tietoa yritysasiakkaille:
Tilinhoitomaksu 8,00 € / kk. Pienlaskutuslisä 5,00 € alle 50,00 euron ostoista. Laskutus ainoastaan yritysasiakkaille sopimuksen
mukaisella maksuehdolla. Tarkista ajantasaiset myynti- ja toimitusehdot osoitteesta www.konttorilaite.com tai myyjältäsi.
TAVARANTOIMITUKSET TAMPEREEN ALUEELLA VELOITUKSETTA, muutoin käytettävän rahtiliikkeen hinnaston mukaisesti
Hinnasto voimassa 15.10.2015 alkaen, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tammer-Data Oy I Konttorilaite Tampere I Suomen Kassalaite
Väinämöisenkatu 11-13 I 33540 Tampere I (03) 260 9600 I huolto@konttorilaite.com

