
LMJ´s tilbud til Sammenslutningen af Grundejerforeninger i
Tårnby Kommune

2014-04-09
Sag nr. 2014-0815-FJ

Vi er foran, fordi der står eksperter bagved

                     

For miljøet, for kvaliteten & for fremtidens skyld



Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Tårnby Kommune
Att.: Kurt Wriedt                                                                                                                      2014-04-09
                                                                                                                                         Sag 2014-0815-FJ

Vedr.:     Tilbud     på   årlig rensning af køkkenbrønd  e/fedtbrønde  .     

Ifølge aftale fremsendes hermed tilbud på fast tømningsordning vedr. køkkenbrønde i jeres 
Grundejerforeninger.

Arbejdet     omfatter:                                    Anbefalet     tømningsinterval:                                   Pris     pr.     tømning   pr. stk  :  

K  økkenbrønd  e/fedtbrønde                                                      1 x årlig                                                            95  ,00  

Forbehold & betingelser:
• Betalingsbetingelser er netto 20 dage
• Regulering af priser sker iht. Dansk Statistiks index for slamsugerpriser og reguleres hvert år i marts 

måned.
• Såfremt brønde ikke er regelmæssigt renset, i forhold til anbefalet tømningsinterval, eller brønde fyldt 

med rødder, byggeaffald eller lign. tages forbehold for dette . Således faktureres evt. ekstra tidsforbrug. 
• Brønde skal være frit tilgængelige og let oplukkelige samt maksimalt 30 m slange.
• Alle oplyste priser er eksklusiv gældende moms, aflæsningsafgifter(Lynettens Renseanlæg, kr. 265,- pr. 

ton.) olietillæg(p.t.11,45%) og vandforbrug.
Aftale kan opsiges  med 3. måneders varsel.  

       Hvorfor lave en aftale med LMJ?
• LMJ er DS/EN ISO 14001 miljøcertificeret
• Alt personale hos LMJ er uddannet før de kommer ud på en bil og uddannes løbende
• LMJ er trafiksikkerheds certificeret
• Alle LMJ´s Chauffører er uddannet i miljørigtig & sikker kørsel
• Alle LMJ´s køretøjer overholder Københavns kommunes emissions krav mht. Euro normer & partikelfilter
• LMJ har egen sikkerheds & miljø afdeling som sikrer at udstyret er i orden & at mandskab er informeret/uddannet
• LMJ har GPS styret flådestyring som sikre hurtig assistance og god logistik
• LMJ er førende inden for viden  i branchen og har tillidsposter og medlemskaber i DTL, DTVK, STVF, DANVA mfl.
• LMJ kan som det eneste firma i DK løse enhver opgave fra tegnebrædt til rådgivning til udførsel til renovering.
• LMJ har fået grønne Smileys på samtlige pladser af arbejdstilsynet
• LMJ er førende inden for CSR og er bla. Blevet nomineret til netværksprisen 2010 for sit arbejde med integration & udsatte 

unge. Vi vedhæfter vor CSR-brochure.

   Accept på ovenstående
    For Leif M. Jensen A-S                                 For Tårnby Sammensluttede Grundejerforeninger:

    Sted:_________________ Dato:_____/_____20____               Sted:_________________ Dato:_____/_____20___

    Frank Johansen:______________________________                                       Kurt Wriedt_________________________________
   Tlf. 24274737

 LMJ tilbyder mange andre ydelser og er altid villige til at give et uforpligtende tilbud eller fast pris på en opgave. 


