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Kjære beboer. 
 
Gården du bor i har valgt oss som samarbeidspartner ifbm elektrikertjenester. 
Det er fremforhandlet en god rabatt og fordelspakke du som beboer også kan benytte deg av. 
 
FORDELSPAKKE: 
 

- 10 % rabatt på våre priser, både på time-, oppmøte- og materialpriser. 
Pr. 1.12.2020, før rabatt, er vår timepris kr 744+mva, samt oppmøte/servicebil kr 552+mva. 
(dere får 10 % rabatt på disse prisene). 

- Mulighet til å avtale fastpris på alle jobber. 
- Prioritert kunde med kort responstid ved behov for elektriker. 
- Mulighet til å kunne ringe oss kostnadsfritt ifbm rådgivning og spørsmål vedr. ditt el-anlegg. 
- Garantert høy kvalitet og topp service fra våre elektrikere. 
- Garantert materialer og produkter av høy kvalitet fra kjente merkevareleverandører. 
- Halv pris på el-kontroll. Kun en gang pr husstand. 
 
NB: Det må henvises til denne avtalen ved bestilling for å få rabatt og vi har en minstesats som er kr. 
1.296+mva (-rabatt) pr oppdrag (dekker 1 time samt oppmøte/servicebil). 
 
LITT OM OSS 
Vi ble etablert i 1991 og er en trygg og god samarbeidspartner for næringslivet og privatpersoner i Oslo 
og Akershus. Vi er 12 ansatte og er store nok til å ta større oppdrag og små nok til å ta godt vare på hver 
enkelt kunde med personlig service. Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal være fornøyd og vi får 
gode tilbakemeldinger på våre elektrikere hver eneste dag. Vi kommer når vi har lovet og garanterer 
topp kvalitet og service fra våre elektrikere. 
Vi er autorisert elektroentreprenør (sterkstrøm), ekomnettautorisert (svakstrøm) og i tillegg Nemko 
godkjent el-kontrollør. 
 
Kontakt oss på: 
Tlf: 22 60 95 15 
E-post: post@em.no 
 
Vi holder til i Svalbardveien 2B (bak Frognerparken). 
Våre åpningstider er: 
Mandag-torsdag kl. 8-16 
Fredag kl. 8-15 
 
Les mer om oss på www.em.no  
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Vi har også et tilbud til deg som har fått tilgang til vår fordelspakke. 

 

½ pris på EL-kontroll! Kun kr. 1.095,-.(normalpris 2.190,-.) 
 
 
Det er du som eier og bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden. Vi vet at dette ikke er så 
enkelt når man ikke er elektriker, og ønsker derfor å hjelpe til med dette. 
 
Vi kan også hjelpe til med å gjøre strømregningen mindre. Det finnes i dag mange muligheter for å spare mye 
penger på enøk-tiltak. Enova gir også i noen tilfeller støtte til dette slik at investeringskostnaden reduseres. 
   
Ring oss for en prat om dette eller snakk med en av våre elektrikere i forbindelse med el-kontrollen. 
 
Kom gjerne innom vårt kontor i Svalbardveien 2 B for å få demonstrert hva vi kan tilby av varer og tjenester. Vi har 
blant annet utstilt belysning, varmeovner (den helt nye serien til Nobø og Dimplex, med bla. glassfronter), 
styringssystemer m.m. 
 
 
Ta kontakt på tlf. 22 60 95 15 og les mer på www.em.no. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
ELEKTRIKER`N MAJORSTUA A/S 
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