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  Side 1 af 2 
Tilbuds- og betalingsbetingelser 
Betalingsbetingelserne er netto kontant pr. 15 arbejdsdage fra fakturadato i henhold til AB 92. Anden kredit ud over nævnte, kun ved aftale. 
Ved betaling efter forfald beregnes et rentetillæg. Vi forbeholder os ret til at forlange en sikkerhedsstillelse, der er godkendt af os, før 
leverancen påbegyndes. Ethvert tilbud og salg sker med forbehold mod force majeure som strejke, lock-out og lignende. 

TILBUD 
 

Vedr.: Overfladebehandling - Grdf. Glamsbjergvænge 

 
Tak for Deres forespørgsel om tilbud på belægningsarbejder. 
 
Vi tilbyder: 
1 Bolbrovej / Ladbyvej   

      
1 Opretning Kørebane   

AB 6t granit   
15 ton à kr. 2.360,00 kr. 35.400,00 
      
2 Overfladebehandling Kørebane   

1,4 kg/m² MOB med Ecobit og 4/8 mørke skærver   
Ca. 1.410 m² à kr. 41,50 kr. 58.515,00 
      
3 Opretning Bord   

AB 6t granit   
5 ton à kr. 2.360,00 kr. 11.800,00 
      
4 Overfladebehandling Bord   

1,5 kg/m² MOB med Ecobit og 4/8 mørke skærver   
Ca. 280 m² à kr. 65,00 kr. 18.200,00 
      
5 10 stk. hajtænder   

 à kr. 6.500,00 kr. 6.500,00 
      
I alt kr. 130.415,00 

 
 
 



 
 
  
  

Odense den 7. august 2009  
DKTGL/Ref.Nr.: 62001038 - 10945  
Vedr.: LOB - Grdf. Glamsbjergvænge  
 

  Side 2 af 2 
Tilbuds- og betalingsbetingelser 
Betalingsbetingelserne er netto kontant pr. 15 arbejdsdage fra fakturadato i henhold til AB 92. Anden kredit ud over nævnte, kun ved aftale. 
Ved betaling efter forfald beregnes et rentetillæg. Vi forbeholder os ret til at forlange en sikkerhedsstillelse, der er godkendt af os, før 
leverancen påbegyndes. Ethvert tilbud og salg sker med forbehold mod force majeure som strejke, lock-out og lignende. 

 
 
Priserne er eksklusive moms og tilbudet er afgivet ud fra følgende: Besigtigelse 
 
Afregning sker til enhedsprisen/-erne på grundlag af endelig opmåling af det færdige arbejde, 
dog maximum 5% under tilbudsmængde. 
 
Forudgående opretning for OB, skal minimum henligge i 3 uger inden afdækning med OB. 
 
Eventuel forudgående regulering af faste brønde og riste er ikke indeholdt i ovennævnte 
enhedspris/-er. 
 
NCC tager forbehold mod mindre ujævnheder/sætninger og eventuelle vridemærker i færdig 
OB-belægning, specielt i varme perioder. 
 
Arbejdet forudsættes udført ved to tilflytninger, en pr.arbejdsgang yderligere tilflytninger 
afregnes med kr. 8.000,00 pr. gang. 
 
Enhedsprisen/-er er inklusive en gang efterfølgende opsugning af overskudsskærver, 
yderligere opsugning kan tilbydes udført for kr. 5,00 pr. m2. 
 
"Udbuds- og anlægsforskrifter for OB. - Almindelig arbejdsbeskrivelse (ABB), 
Vejdirektoratet - Vejregeludvalget, november 2006" er gældende. 
 
Dansk Byggeris Standardforbehold af januar 2007 for bygge- og anlægsarbejde er gældende. 
 
Det skulle glæde os at modtage Deres ordre, som vi vil tilsikre en omhyggelig udførelse. 
 
Med venlig hilsen 
NCC Roads A/S 
Overfladebehandling 
 
Tonny Lund 
Mobil : 21776598 


