Prisliste betongpumping pr 01.06.2019

HARSTAD OG NARVIK
Alle priser uten mva
Tårnpumpe 28 meter
Tårnpumpe 36 meter
Tårnpumpe 42 meter

Pr time +
kr 1 545
kr 1 655
kr 1 765

pr m3
kr 50
kr 50
kr 50

Tilkjøring av pumpen kan komme i tillegg, avhengig av stasjoneringssted.
Tillegg, priser uten mva
Ekstra rør- og slangeutlegg
Ekstra mannskap

kr 50 pr meter
kr 380 pr time pr mann

Overtidstillegg mandag-torsdag
Overtidstillegg fredag
Overtidstillegg hverdager
Overtid lørdag/helligdag

kl 1500-2100
kl 1300-2100
kl 2100-0700

Kr 230 pr time
Kr 230 pr time
Kr 460 pr time
Pris etter nærmere avtale

Betingelser
Timer løper fra pumpen forlater betongstasjonen til den er tilbake på stasjonen, + 1 time for vask av pumpa.
Avbestilling må skje senest 6 arbeidstimer (normal arbeidstid) før avtalt oppmøte. Ved for sen avbestilling
belastes minimumsleie og transport.
Dersom veiforhold på byggeplass forårsaker at bilen(e) kjører seg fast må eventuell servicebil belastes av
oppdragsgiver.
Oppdragsgiver må holde nødvendig mannskap til håndtering av slanger. Ved rør- og slangeutlegg må
oppdragsgiver være behjelpelig med montering/demontering, samt rengjøring.
Ved brekkasje eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil ny pumpe kan fremskaffes.
Ved støping på vinterstid i sterk kulde og vind avklares det med betongstasjonen om det er forsvarlig å
gjennomføre støpen. Hvis støpen skal gjennomføres er det viktig at mottak på byggeplassen er klar slik at det
unngås nedkjøling av betong før pumping kan iverksettes. Dette for å unngå nedising av rørgater på pumpa.
Alle pumpeoppdrag utføres iht. FABEKOs ”Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for utførelse av
betongpumpearbeider”.
Det vil bli foretatt kredittkontroll ved bestilling av betongpumping.
Kredittverdige kunder: Betaling pr 15 dager fra fakturadato. Andre kunder: Kontant eller mot bankgaranti.
Kontakt oss for bestilling, råd og veiledning:
Fabrikker

Adresse

HGB – Harstad

Mercurveien 61, 9408 Harstad

77 05 71 04

harstad@hgb.no

HGB – Breistrand

Breistrandveien, 9440 Evenskjer

46 93 71 50

breistrand@hgb.no

HGB – Narvik

Nedre Øra 13, 8514 Narvik

76 96 57 90

narvik@hgb.no

HGB – Storforshei

Storforshei, 8638 Storforshei

75 15 25 60

storforshei@hgb.no

Telefon

Epost

