
OFFERT: 174/1/2 DATUM: 2021-11-18

PROJEKT: BYGG-GRUPPEN,
VILLA 144
Kök - BADRUM

ÅTERFÖRSÄLJARE: Beijer Byggmaterial

OFFERT

Tack för din förfrågan!

I Ballingslöv har vi byggt kök i nästan ett sekel. Varje kök som lämnar fabriken är skapat med

stor omsorg och noggrannhet. Ditt nya kök skall skänka vardagsglädje i många år framöver,

därför är det viktigt för oss att du är nöjd och trygg med ditt kök från start.

På följande sidor ser du en beskrivning på köket du valt. Hos oss får du hjälp och information

hela vägen fram till ditt kök installeras. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer.

Ett kök från Ballingslöv är byggt med stor precision och väl valda material. Köksstommarna är

färdigmonterade från vår fabrik, t o m lådor och luckor är på plats. Våra egna chaufförer kör

hem det till dig. Ballingslöv är ett tryggt val och vi håller vad vi lovar. Därför ger vi dig gen-

erösa garantier på ditt kök.



• Skåp med Designbox har så kallat fullutdrag och kan dras ut i hela sitt djup.

• Detaljer från annan leverantör än Ballingslöv. Vi samarbetar med välrenommerade producenter som erbjuder

kvalitetsprodukter som väl kompletterar våra kök.

• Vi ger 20 års garanti på lådsystem och gångjärn. I övrigt gäller konsumentverkets rekommendationer

ÅTERFÖRSÄLJARE: Beijer Byggmaterial
Hagvägen 35 83128 ÖSTERSUND
Tel:   Mobil:
www.beijerbygg.se

Org.nr:
Bankgiro: Postgiro:

LEVERANSTID:

LEVERANS:

BETALNINGSVILLKOR:

OFFERT GILTIG T O M: 2021-12-18.

Information kring personuppgifter:
För att kunna skapa en offert och kunna identifiera denna med dig så behöver vi spara vissa kontaktuppgifter såsom
namn, email, adress. Vid en beställning kommer dessa uppgifter överföras till Ballingslöv AB samt dess eventuella
partners för att kunna producera och leverera din order. Uppgifterna kommer sedan att sparas för att kunna fullfölja
garantiåtaganden och efter garantitiden raderas.
Efter ditt köp kommer du få en länk till en undersökning kring hur du uppfattat ditt köp. Denna är helt frivillig. Du
kommer även få information och erbjudande från Ballingslöv. Du kan närsomhelst enkelt avsluta detta.

Vill du veta mer kring vår hantering av personuppgifter så läs gärna på ballingslov.se

GODKÄNNANDE AV OFFERT

Underskrift Säljare Underskrift köpare

________________ _________________
THUVI BYGG

INFORMATION

KÖK: Bistro PRIS PÅ DETTA KÖK: 22 167,36 kr inklusive moms



Spegelskåp :Spegel

Utförande tillbehör :Laminat vit

Utförande lucka :Spegelglas

Mono :Mono

Stomme :Laminat Vit

Utförande lucka :Mono Vit

Badrum

  POS    KOD BESKRIVNING ENHET

1     KC60SE Kommod KC60 Mono 2 lådor 1,000 st

2     T60GB Tvättställ 60c Box 1,000 st

3     KC80SE Kommod KC80 Mono 2 lådor 1,000 st

4     T80GB Tvättställ 80c Box 1,000 st

5     SN60SE Spegel 60 Mono 1,000 st

5.1     BELARM380 Lagan Belysningsarm led 380 1,000 st

6     SSK80S Spegelskåp 80 Mono 1,000 st

6.1     BELARM580 Lagan Belysningsarm led 580 1,000 st

450     HG300B Handtag HG-300 4,000 st








