
TILBUD
Andelsboligforening Solbjerg Kundenummer :.. 38890208
Bellahøjvej 108 Side :............. 1
2720  Vanløse Ordrenr. :......... 37809-2

Dato :............. 02/05-19
CVR-Nr. :.......... 29424160

absolbjerg@absolbjerg.dk

Vedr.:  Levering og montering af markiser

Tusind tak for jeres interesse i vores produkter

Hermed modtager I tilbud på følgende:

Betegnelse Antal Pris Rabat Beløb i DKK

Casabox 1,00 17.873,00 30,00 12.511,10
Længde: 298 cm x Udfald: 200 cm
Stelfarve: RAL 9006 alugrå
Dugdessin: 5: SANDATEX, Flaskegrøn, ensfarvet
Betjeningsform: Somfy motor, IO, radiostyret
Betjeningsside: Kommer senere
Somfy motor, Sunea 50 IO, 40/17nm 1,00 4.795,00 30,00 3.356,50
Situo 1 IO pure, fjernbetjening 1,00 595,00 30,00 416,50
Eolis 3D Wirefree sensor IO, grå 1,00 1.795,00 30,00 1.256,50

Montering foran tagrende, specielbeslag, 1,00 3.690,00 3.690,00
Specielbeslag, rustfri stål, efter mål 2,00 1.095,00 2.190,00

Samlet tilbud incl. moms :........................ 23.420,60

Produktinfo:
Casabox er blandt markedets absolut mest kompakte kassettemarkiser. Den er udformet i et meget stilrent og elegant 
design, og er trods sine små dimensioner vindklasse 3 testet. Læs mere og vindklasser på www.markiser.dk

Størrelse/opmåling:
Ovenstående produktmål er vejledende og kan ændres eller gøres endelig i forbindelse med accept. Ændringer i mål
kan medfører ændret pris, og det vurderes om et genbesøg er nødvendigt. Genbesøg og genopmåling er naturligvis gratis.

Stelfarve:
Stelfarven RAL 9006 alugrå er valgt. Alle stelprofiler og støbte dele er pulverlakeret i denne farve.

Dugvalg:
Der er valgt en dugfarve. Se betegnelse.
Vær opmærksom på at dugens bredde ikke er det samme som produktets færdigmål.

mailto:absolbjerg@absolbjerg.dk
www.markiser.dk


TILBUD
Kundenummer :.. 38890208
Side :............. 2
Ordrenr. :......... 37809-2
Dato :............. 02/05-19
CVR-Nr. :.......... 29424160

Tilbudsfrist:
Tilbuddet er gyldigt i 3 måneder fra tilbudsdato.

Montering:
Montagen foretages af vores faguddannede personale, og forudsætter fri og uhindret adgang til montagestedet. Vores montører
nedtager og genmonterer udhængsbræderne som en del af montagen. Det må af kunden påregnes og accepteres at små skrammer og
mærker kan påføres udhængsbræderne ved denne handling.

El-installation:
El-installationen er ikke indregnet i prisen. Installationen bør altid udføres af autoriseret el-installatør.

Anslået leveringstid:
3-5 uger
Leveringstiden er vejledende. Vi bestræber os på at overholde den anslåede leveringstid. Perioder med dårligt vejr, 
leveringssvigt eller andre forhold som er uden for Falke Markiser A/S  indflydelse, kan forlænge leveringstiden.

Betalingsbetingelser:
Kontant ved montering. 
Efter opgavens afslutning fremsendes faktura pr. mail eller brev, og fakturabeløbet
bedes overført til vores konto.

Garanti:
Der ydes 5 års garanti på produktet, montering og eventuelt motor. Læs vores folder omkring garanti og vedligeholdelse
på vores hjemmeside.
www.markiser.dk

Med venlig hilsen,
Falke Markiser A/S

Kristian Hellmuth

www.markiser.dk

