
 
 
 

Prisliste Visjonel AS per Januar 2019. 
 
 
 

Lønnsart Eks.mva Ink.mva 
Oppmøte* 990,- 1 237,- 
Timearbeid servicetekniker 08-16.00 695,- 869,- 
Timearbeid servicetekniker 16-21.00 1 042,- 1 302,- 
Timearbeid servicetekniker 21-08.00 1 390,- 1 737,- 

 

Vaktutrykning etter avtale** 3 000,- 3 750,- 
Vakttime 16-21.00 1 350,- 1 687,- 
Vakttime 21-08.00 1 550,- 1 938,- 
Grossiståpning ved vaktutrykning*** 2 500,- 3 125,- 

 

Behandling av e-verksrapport eller nettmelding 250,- 312,- 
 
 

*Oppmøte dekker km for servicebil, eventuelle bompenger, parkering og generelle 
bilkostnader. I tillegg til dokumentasjon og ordrehåndtering av servicekoordinator og 
innesalg.  
**Vaktutrykning inkluderer alt som standard oppmøte dekker, men inkluderer også første 
halve arbeidstime. Dette på grunn av at de fleste feilsøkinger og ”brannslukking” gjøres på 
denne tiden. Vi ønsker hovedsakelig at påfølgende arbeid så langt det lar seg gjøre, bookes 
inn i vanlig arbeidstid etter vakten for å spare våre kunder for unødvendige kostnader. På 
grunn av lavt vaktutrykningsgebyr, forbeholder vi oss retten til å ikke gjennomføre utrykning 
dersom vi anser problemet for å ikke være av alvorlig nok karakter. Tilleggskostnader kan 
oppstå dersom det uansett ønskes vaktutrykning til tross for dette. I størrelsesorden 1,5-2x 
standard gebyr. 
*** Grossiståpningsgebyret er gebyret som vår grossist belaster oss, for åpning av 
hovedlager for uttak av materiell utenfor ordinær arbeidstid. (08.00-16.00) 

 
Visjonel AS´ materiellpriser tar utgangspunkt i våre grossisters gjeldene katalogpriser som 
normalt blir oppdatert kvartalsvis. Og er normalt 15-20% rabattert fra disse. Vårt materiell er 
utelukkende handlet via rene grossister, og vil ikke bli sammenlignet med netthandel o.l.  
For installasjon av kundens eget materiell vil egne timepriser avtales, i størrelsesorden 1,4 til 2x 
ordinær timepris og Visjonel AS gir ikke produktgaranti på materiell som ikke er levert av oss.   

 
For rammeavtaler eller andre samarbeidspartnere utarbeides det egne prislister etter avtale. 
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