Vi kan miljöteknik

Avtal
Spolning/Sugning/Rörinspektion

Betan/Vitkålens
Samfällighetsförening
Uppsala

2018 11 16

Avtals nr 105

Swoosh Sverige AB
Vi är ett heltäckande miljöteknikföretag
Swoosh är ett modernt miljötekniskt företag som arbetar med avancerade tjänster inom
sanering, stamrenovering, högtrycksspolning, inspektion, rådgivning och förebyggande
åtgärder. Vi täcker hela Norrland plus Mälardalen. Våra uppdragsgivare är stora och små
företag, industrier, offentlig sektor och privata hushåll
Vi har dygnet runt-jour och rycker ofta ut på akuta uppdrag. Samtidigt arbetar vi allt mer
med planerade och förebyggande tjänster åt industrier, företag och fastighetsägare. Att ha
ordning på sitt miljöarbete är en viktig kvalitetsfaktor. Dessutom lönsamt, eftersom utsläpp
och nedsmutsning är omgärdat av stränga regler och lagar som, om man bryter mot dem,
kan leda till höga sanktionsavgifter. Hos Swoosh finns erfarenheten, högteknologisk
utrustning och experter som gör att vi hanterar miljöfrågor på ett effektivt sätt.
Allt fler upptäcker våra tjänster. Det gläder oss och är ett kvitto på att Swoosh höga
ambitioner och investeringar ger resultat. Ett par viktiga saker ska dock alltid förbli som det
var när vi startade företaget: Att vi är ödmjuka inför kundernas önskemål; att vi håller
snyggt omkring oss, trots att uppdragen ofta handlar om smutsig hantering; att vi har
förmåga att lyssna och sedan med engagemang levererar något som blir en positiv vändning
för en person eller ett företag som har befunnit sig i en svår situation

Mikael Gruffman
Verkställande direktör

Avtal
Mellan Betan/Vitkålens Samfällighetsförening
Beställare Margareta Grönqvist
Org.nr. 716401-7183
Entreprenören Swoosh Öst AB
Org.nr. 556952-5164

1 OMFATTNING
Avtalet omfattar tjänster så som spolning av avlopp, sugning av brunnar och rörinspektion inom
Betan/Vitkålen Samfällighetsförening i Uppsala, totalt 133 fastigheter samt tillhörande lokaler. Avtalet
omfattar även jouravtal mellan Betan/Vitkålen Samfällighetsförening och Swoosh.

Avtal Betan/Vitkålens Samfällighetsförening prislista
2 PRISER
Spolning/Sugning kombifordon 1600 kr/h inkl. moms.
Enkel rörinspektion

1050 kr/h inkl. moms.

Jouravgift tillägg på avtalat pris mellan kl
16:00 till 07:00 samt helger.

2495 kr/h inkl. moms.

Behandlingspriser tillkommer om det uppstår.
Minidebitering är 1,5h på alla utryckningar.
Privatpersoner kan utnyttja rotavdrag på samtliga arbeten exkl. rörinspektion.

3 Kontaktpersoner
Hjalmar Sjölin

hjalmar.sjolin@swooshsverige.se

Henrik Brundin

henrik.brundin@swooshsverige.se

Telefon vxl: 018-14 88 00

4 Fakturering / Betalningsvillkor
Betalningsvillkor 30 dagar netto.
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt

Swoosh Öst AB

Betan/Vitkålens Samfällighetsförening

Henrik Brundin

Margareta Grönqvist

________________________

________________________

