Uddrag af mail fra rådgivningsfirmaet Compara til ejeren af Steins Plads 1 (2. juli
2014)

Særtilbud til LYSETS Beboere
Jeg skriver her det tilbud som du og alle andre beboere med samme lokalplan og fredning
kan gøre brug af hos Compara.
Myndighedsbehandling ligger normalt imellem 7.500 og 10.000 kr. men da vi håber at få
lov til at hjælpe flere, har vi udarbejdet er særligt tilbud, hvor den økonomisk fordel ved at
behandle flere sager, er fordelt ud over alle som ønsker Comparas hjælp. Du må derfor
meget gerne offentliggøre denne mail på LYSETS Hjemmeside.
Alle priser er inklusiv moms
Vi kan leverer følgende rådgivningsydelser til alle som ønsker at få udskiftet deres tag og
eller renoveret deres facader.
Arbejdsbeskrivelse 5.800,Kontrakt og Kvalitetssikrings dokumenter 3.500,Myndighedsbehandling kr. 4.500,-*

Valgfrit tilsyn med entreprenør
Tilsyn Basis 9.900
Tryghedspakke 18.800

*Myndighedsbehandling er gratis hvis Comparas arbejdsbeskrivelse købes.

Proces:
På et gratis rådgivningsmøde vil hvert enkelt beboer rådgives ud fra hvordan huset er
isoleret og udnyttet, samt hvilke materialer der er anvendt tidligere. Det har nemlig stor
betydning for valg af undertag og konstruktionsløsninger, hvis man vil undgå skimmel ved
efterisolering. Vi projekterer den rigtige løsning for hver beboers individuelle ønsker og kan
også få den behandlet hos myndighederne. Med udgangspunkt i projekteringen, indhenter

vi 3-4 sammenlignelige priser, som vi gennemgår sammen med projektmaterialet på et nyt
aftalt møde. Beboerne skal ikke betale noget, hvis ikke de ønsker at bruge hverken
projektering eller entreprenørens priser, så beholde vi blot materialet efter det er blevet
gennemgået, og så har vi arbejdet gratis.
Ønsker beboeren at købe nogle af vores ydelser, behandler vi sagen hos myndighederne
uden beregning, imens vi er behjælpelige med at finde den rigtige entreprenør til at udfører
opgaven. Da alle skal have en plantilladelse og den i hvert enkelt tilfælde tager ca. 8-10
uger, kan man købe myndighedsbehandlingen selvstændig, uden at forpligte sig til at købe
projekteringen.
Vi kan også hjælpe med at projekterer den rigtige facadebehandling, indhente priser og
føre tilsyn på facader. I kan aftale et gratis rådgivningsmøde på tag og eller facade, ved at
skrive til mig på TV@compara.dk
Venlig hilsen
Thomas Steenbuch Vester
Bygningskonstruktør
Mobil 25 300 650
Compara A/S
Telefonvej 6
2860 Søborg
Tlf. 32 10 10 77
www.compara.dk

P.S. Få tips og gode råd om tagudskiftning, efterisolering og meget mere – tilmeld dig
vores nyhedsbrev her

