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Prisexempel:
Hemmafix och Småjobb 

HemmaFix och Småjobb är normalt arbeten som  
inte tar mer än en vecka att utföra. För arbeten som  
kan tänkas ta mer tid, skicka istället en förfrågan 
direkt till Prestigo.

För HemmaFix och Småjobb 
gäller följande priser:

Startkostnad  
1299:- inkl moms/1032:- inkl moms efter ROT

I startkostnaden ingår konsultation och/eller 
arbete första timmen på plats där arbetet ska 
utföras samt 1 st bilkostnad. 

Följande arbeten kostar:

Bilkostnad per dag: 410:- inkl moms

Timkostnad efter första timmen plattsättare, 
snickare eller målare: 657:- inkl moms/460:- 
inkl. moms efter ROT

Timkostnad efter första timmen VVS/rörläggare:  
757:- inkl moms 530:- inkl moms efter ROT

Timkostnad efter första timmen elektriker:  
743:- inkl moms/520:- inkl moms efter ROT

Till ovan priser tillkommer materialkostnader 
samt förbrukningsvaror med våra inköpspriser 
plus ett påslag på 10% av dessa kostnader där 
vi redovisar våra inköpsfakturor i samband med 
betalning/faktura.

Kostnadsexempel 1
Ingrid beställer ett Hemmafixarbete för att byta 
en utvändig panel på sitt hus. Efter avtalad dag 
och tid så kommer en snickare från Prestigo 
och tittar på fasadpenelen och konstaterar att 
bytet kommer ta mellan 6-8 timmar att utföra 
pga att panelbrädan sitter bakom andra brädor 

och för att komma åt så behöver snickaren ta 
isär många fler brädor och foder. Ingrid hade 
inte räknat med att det skulle ta så lång tid 
och kosta så mycket att utföra detta arbetet så 
hon tackar nej till att få det utfört. Snickaren är 
klar med konsultationen/besiktningen efter 30 
minuter och åker vidare. 

Ingrid får betala:
1299:- inkl moms/1032:- inkl moms efter ROT

Kostnadsexempel 2
Gösta beställer ett Småjobb från Prestigo då 
han vill bygga upp en mellanvägg i ett litet 
förråd. Efter avtalad dag och tid så kommer en 
snickare från Prestigo och tittar arbetet. Snickare  
bedömmer att arbetet kommer att ta högst två 
dagar, dvs 16 timmar att utföra arbetet och 
Gösta accepterar arbetet. Snickaren åker iväg 
och handlar material och sätter igång arbetet 
direkt. Nästa dag så blir snickaren klar efter 6 
timmar. 

Gösta får betala följande:

-  Startkostnad 1299:- inkl moms / 1032:- inkl 
moms efter ROT

-  7 timmar dag 1 x 657:- inkl moms = 4599:- inkl 
moms / 3220:- inkl moms efter ROT

-  6 timmar dag 2 x 657:- inkl moms = 3942:- inkl 
moms / 2760:- inkl moms

- Bilkostnad dag 2 = 410:- inkl moms
- I nköpt material 870:- inkl moms + 10% påslag = 

957:- inkl moms

Total summa: 
11207:- inkl moms / 8379:- inkl moms efter ROT

Priserna gäller t.o.m. 1/1 2021.


