
Senast uppdaterad för att gälla från och med 1 Jan 2022

Prislista       LIR Teknik - Verkstad
Ordinarie Öppettider: (gäller ej V. 1, 27-31, 37-40 & 52)

Drontvägen 1 exkl. moms Enhet
V100 Verkstadsarbete - tis-tor (V.2-26, 32-36 & 41-51) 963 kr per timme
V101 Felsökning - tis-tor (samt hela veckor -7d) 963 kr per timme
V102 Reparation - tis-tor (samt hela veckor -7d) 963 kr per timme
V103 Service - tis-tor (samt hela veckor -7d) 963 kr per timme
V104 Verkstadsarbete - mån & fre (tis-ons övriga veckor) 1 174 kr per timme

DAF ITS
V140 Arbetstid - Tidnyckel DAF                                               

(tid för tillägg så som utrustning & rost tillkommer)
1 440 kr per timme 

(offererat pris)
V105 Arbetstid - Tidnyckel Scania / Volvo                            (tid 

för tillägg så som utrustning & rost tillkommer)
1 449 kr per timme 

(offererat pris)
V107 Administrationsavgift - Kalkyl / Offert (ej reservdelar) 500 kr per kalkyl
V108 1 476 kr per tim. (löpande)

V109 Telefonsupport & Efterforskning 654 kr per timme
V113 Oplanerat arbete 1 174 kr per timme
V121 Akutjobb - Dagtid (så snabbt som möjligt) 350 kr per fordon
V122 Oplanerat arbete (ej bokat >24tim innan) 200 kr per fordon
ef-V101 Avgasrening (special) 1 312 kr per timme
V161 Arbetstid Maskiner/Traktorer (övriga fordon) 1 258 kr per timme
V171 Skaderep, Karosseri & Lack 1 233 kr per timme

Utanför ordinarie öppettider
V111 Utdraget arbete - som måste bli klart (utöver tänkt) 1 074 kr per timme
V112 Planerat arbete - utanför ordinarie arbetstid 1 396 kr per timme
V113 Oplanerat arbete 1 174 kr per timme
V120 Jour - utanför ordinarie öppettider 500 kr per fordon

Extra
V130 Hyra verkstadsplats Efter ÖK
V131 Kom inte på bokad tid - Heldag (ej avbokad) 1 000 kr per fordon
V132 Kom inte på bokad tid - Del av dag (ej avbokad) 600 kr per fordon
V133 Sent avbokad verkstadstid (Innom 24h) 400 kr per fordon

V135
Städning efter verkstadsbesök (utöver standard) ex. 
Oljespill, fett, grus, is & mycket vägdamm.

normalt mellan 100 
kr & 3 000 kr per fordon

V136 Upptining 100 kr - 3 000 kr per fordon
Utanför verkstad

V115 Hämtat Fordon - Östesund (i mån av tid) 500 kr per fordon
V116 Lämnat Fordon - Östersund (i mån av tid) 500 kr per fordon
V117 Fram /Ut-körning - Startkostnad 400 kr per arbete
V118 Framkörning ToR (ink. Arbetstid en person) 19 kr per kilometer
V120 500 kr per fordon

Övrigt
V200 Serviceavtal
V300 Servicebil
V400 Reservdelar
V401 Förbrukning
V403 Frakt (tillkommer på alla delar som ej tas hem med standardleverans) Aktuellt
V40A Hantering Stomme (vid kreditering utav stomkostnad) 125 kr per enhet
V500 Om- & Påbyggnation Löpande per timme alt. Offert

Enligt gällande prislista.

Arbetstid Övriga fordon (ej Volvo/Scania/DAF/släp)

mån 08:30-17:00,   tis-tor 08:00-17:00,   fre 08:30-16:00

Jour (kortare samtal & frågor tar vi självklar emot fritt)

Erbjuder vi till DAF & Scania
Ingår vid behov

Enligt gällande prislista alt. Inköp +20%
Ingår oftast i timdebitering (upp till ca 5%)


