Додаток до договору №____ від "___"_______________ 2017 р.

Базовый ремонт квартир від ТОВ "МАН-БУД" на послуги без матеріалів
На сайті

1 місяць
до початку
Знижка 10%

www.man-bud.com.ua

Ви маєте можливість ознайомитись з договором на надання послуг

Ціна послуг при оплаті за:
3 місяці
6 місяців
до початку
до початку
Знижка 20% Знижка 30%

9 місяців
до початку
Знижка 40%

59,40
64,80
70,20

52,80
57,60
62,40

46,20
50,40
54,60

39,60
43,20
46,80

Приклад: Базовий ремонт 3 кімн квартири 85 кв.м коштує $ 5 610,00
ТОВ "МАН-БУД" виконає за чотири тижні (до 33-х днів)

$ 5 049,00

$ 4 488,00

$ 3 927,00

$ 3 366,00

Приклад: Базовий ремонт 2 х кімн квартири 55 кв.м коштує $ 3 960,00
ТОВ "МАН-БУД" виконає за три тижні (до 25-ти днів)

$ 3 564,00

$ 3 168,00

$ 2 772,00

$ 2 376,00

Приклад: Базовий ремонт 1 кімн квартири 30 кв.м коштує $ 2 340,00
ТОВ "МАН-БУД" виконає за три тижні (до 20-ти днів)

$ 2 106,00

$ 1 872,00

$ 1 638,00

$ 1 404,00

Вартість послуги на 1 кв.м для 3х кімн. квартир складає $ 66,00
Вартість послуги на 1 кв.м для 2х кімн. квартир складає $ 72,00
послуги на 1 кв.м для 1 кімн. квартир складає $ 78,00

Вартість

Перелік послуг, які входять в базовий ремонт:
1. Штукатурка стін і стель або монтаж гіпсокартону в житлових кімнатах
2. Шпаклівка і грунтовка стін і стель в кімнатах
3. Фарбування стель в житлових кімнатах
4. Поклейка стельового фриза
5. Поклейка шпалер під фарбування в кімнатах і кухні
6. Укладання плитки на стіни і підлогу в кухні, ванній і туалетній кімнаті
7. Укладання плитки на підлогу в кухні, коридорі
8. Монтаж пластикової вагонки або монтаж гіпсокартону на стелі у кухні, ванній і туалетній кімнаті
9. Встановлення міжкімнатних дверей з ручками
10. Укладання ламінату з плінтусом на підкладку в житлових кімнатах
11. Встановлення сантехніки: ванна або душова, компакт, умивальник, змішувач, сифон, рушникосушник

Директор

Перепелиця І.В.

2017 р.

