VARA ASSISTANS
Nedervara
534 96 Vara

0730 69 62 87
info@vara-assistans.se

Uppdragsavtal

Köpare
Namn:

Telefon:

Adress:

Personnummer (krävs vid ROT-avdrag):

Postadress:

Fastighetsbeteckning (krävs vid ROT-avdrag):

Utförare
Namn:

Telefoner:

Vara Assistans
Nedervara
534 96 Vara

Org.nr:

0512-104 30
0730-69 62 87
969743-9819

Arbete

Manuell grävning för bredband från tomtgräns till fastighet. Grävdjupet skall vara minst
30 cm och under körväg minst 60 cm. Markytor skalas varsamt och materialet som
grävs upp separeras så att marken, kan återställs efteråt, så gott det går.
Vara Assistans står för alla verktyg medan kunden debiteras eventuellt material (som
kabelslang och markeringsband) till självkostnadspris.
Avstånd:

Noteringar om markförhållanden:

 Fortsättning på baksidan
Utförande

Arbetet påbörjas enligt överenskommelse och genomförs skyndsamt.
Preliminär starttid:

Uppmärkning

Kunden ansvarar för att eventuell annan utrustning som brunnar och ledningar som
kan påverkas märks ut, exempelvis el/tele-kablar eller avloppsledningar.
Vattenledningar ligger oftast på frostfritt djup och kommer alltså inte att påverkas.
Både el- och tele-leverantörer brukar märka ut sina ledningar kostnadsfritt (hellre att
behöva laga skador efteråt).
Bekräftelse

Kunden signerar en arbetsorder där antalet arbetade timmar och ev. använt matrial
redovisas. Kunden får behålla en kopia för att kunna jämföra med fakturan senare.
Ansvarsförsäkring

All personal som arbetar för Vara Assistans har ansvarsförsäkring som täcker
eventuella skador som åsamkats kund eller tredje part.
Identifiering

Den personal som arbetar för oss skall vid anmodan visa upp företagets ID-kort.
ROT-avdrag

Arbetet med framdragning av bredband på den egna tomten berättigar till
ROT-avdrag. Det betyder att kunden endast behöver betala hälften, inklusive MOMS.
Några förutsättningar skall dock vara uppfyllda:
- Endast privatpersoner kan utnyttja ROT-avdrag, inte juridiska personer.
- Man skall äga och bo på fastigheten (eller ha den som fritidshus).
- Kostnader för material berättigar inte till ROT-avdrag.
- Summan av årets ROT- och RUT-avdrag får inte vara högre än den skatt som
skall betalas. Om fastigheten har flera lagfarna ägare kan avdraget delas.
Pris

Arbetet utförs löpande per timme men endast tid som vi arbetar debiteras !
Vi står för alla kostnader för verktyg, resor och restid.
Uppdraget fakturas först när arbetet är klart.
Det betyder att det ligger i vårt intresse att arbetet genomförs sammanhängande och
avslutas så snart som möjligt efter igångsättning.
Utställd faktura skall betalas inom 10 dagar. Först efter att kunden betalt kan vi begära
utbetalning av resten (ROT-avdraget) från skatteverket !
Debitering:
 Med ROT-avdrag, 249 kr/timme inklusive MOMS
 Utan ROT-avdrag, 498 kr/timme inklusive MOMS
 Utan ROT-avdrag, 398 kr/timme plus MOMS (till juridiska personer)
 Använt material debiteras till självkostnadspris.
Takpris:
Detta är ett skydd för kunden ifall extra svåra markförhållanden skulle träffas på !
Underskrifter
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna fått var sitt
Kund underskrift:
För Vara Assistans:

/ Rune Andersson
Namnförtydligande (texta):

Ort och datum:

