
PRISLISTA - HANTVERKARTJÄNSTER

Bokningsvillkor
Alla priser anges efter RUT-avdrag och minimipriset är 600kr per uppdrag efter RUT.

Avbokning som inkommer senare än 72 timmar innan bokning debiteras med minimipriset 600kr efter RUT.

Kunden åtar sig att vara på plats i hemmet vid uppdragets start för godkännande av arbetet, i annat fall 
debiteras väntetid enligt timtaxa 600kr/tim efter RUT. 

Allt material från kundens sida (såsom t.ex. möbler som ska monteras) behöver finnas på plats vid uppdragets start, 
i annat fall debiteras väntetid enligt timtaxa 600kr/tim efter RUT. 

Bortforsling av större mängd sopor/restmaterial/vitvaror etc. behöver beställas i förväg och debiteras enligt faktisk tid med 
timtaxa 600kr/tim efter RUT.

Nöjd-kund garanti gäller i 7 dagar från uppdragets slutförande då Hjälp Hemma åtar sig att återkomma och åtgärda eventuella 
påpekanden. Därefter gäller reklammationsrätt enligt konsumentköplagen.













Stockholm
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm
info@hjalphemma.se
www.hjalphemma.se

Möbelmontering S 
(Stor, längsta sidan  >1m)

montering /
demontering 
förflyttning 

600kr / styck

Möbelmontering L 
(Liten, längsta sidan <1m)

montering /
demontering /
förflyttning 

300kr / styck

Garderobmontering
(t.ex PAX garderob, pris per m. i bredd)

komplett
montering
inkl. inredning 

600kr / meter

Väggupphängning 
(t.ex tavla, vägghylla, tv skärm)

montering 
upphängning
inkl. borrning

450kr / tv
300kr / hylla
60kr / tavla

Gardin montering
(t.ex. gardinstång, rullgardin)

300kr / stång

montering 
upphängning
inkl. borrning

Reparation vitvaror
(service för att fastställt fel/åtgärd)

Felsökning 
inkl. prisoffert 
på reparation

600kr / service
Reparation enligt offert

Utebmöbler set
(inkl. loungegrupp, matbord, stolar)

montering /
förflyttning /
vinterförvar

600kr / set

Studsmatta
(upp till 4,5m i diameter)

montering /
demontering /
vinterförvar

600kr / styck

Gunga / sandlåda 
(eller liknande, t.ex. lekhus)

montering /
demontering /
vinterförvar

600kr / styck

ENKLARE RENOVERINGAR (med ROT-avdrag)
Vi erbjuder även enklare renoveringar till ett fast offerterat pris. Kontakta oss för offert eller förfrågan.

Målning (inkl. spackling) av väggar / dörrar / fönster       Tapetsering      Montering av köksluckor   
 Golvläggning trägolv       Installation av vitvaror       Enligt förfrågan

  
  


