Ålandsvej 7 · 8800 Viborg
Tlf. 86 60 35 99 · Fax 86 61 54 99
Anlægsgartner Villy Madsen
Hortonom Signe Kobberup
CVR 25 50 91 45

Tilbud om snerydning på dit fortov
Fast pris for vinteren 2014-2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kun 1000,00 kr.
10 huse på stribe: Fast pris for hele vinteren 2014-2015 ved samlet betaling kun kr. 475,00.
Ring til vores kontor og meld samlet til når aftalerne er på plads.
Grundejerforeninger: indhent tilbud.

Vil I gerne have os til at rydde sne, skal I gøre følgende (helt som det plejer at være):
Udfyld girokortet med navn og adresse.
Betal girokortet senest den 14. november.
Gem kvitteringen for en sikkerheds skyld.

Når I har betalt, får vi automatisk besked om navn/adresse (hvis I altså huskede at skrive
det på !). Vi kan dog ikke love at være klar til at feje sne før d. 1.12.2014

Vil du vide mere om vores snerydningsordning, så læs her:
Vi fejer kun i de områder hvor denne seddel omdeles. Vi kører med små traktorer med en stiv kost, og vi kommer, hvis
der ligger 1 cm sne eller mere. Vores ruter tager 2-4 timer under normale forhold, og derfor kan vi ikke være alle steder
på en gang, lige når sneen er faldet. Vi er normalt rundt ved alle inden kl. 8 (kl. 9 i weekenden). Vi fejer oftest om morgenen, men hvis vi vurderer, at det gør mere nytte på fortovene at vente til senere, så gør vi det. Når der kommer rigtig
meget sne, kan hverken vi eller nogen andre nå rundt til tiden, men vi tilstræber at rydde dit for-tov 1 gang i døgnet. Hvis
du mod forventning ikke får ryddet sne, bedes du ringe til vores kontor, så vi kan finde ud af, hvad der er galt. Vi kan
desværre ikke undgå at lave fejl, selvom vi gør os meget umage. Det kan også være, at vi ikke fejer, fordi der holder en
parkeret bil ved fortovet, som vi risikerer at ridse med maskinen. Vi fejer ikke 1. og 2. juledag og 1. nytårsdag. Lørdag/
søndag fejer vi højst én gang dagligt.
Ved senere tilmelding/betaling tillægges et gebyr på kr. 200,00.
Kan I ikke acceptere vilkårene for vores ordning, beder vi Jer venligst om ikke at tilmelde Jer.
Til orientering vil snerydningen fra i år blive varetaget af firmaet Kloak Ekspressen med vores sædvanlige høje standard.
Kontakt tlf. 20 14 82 86 og mail post@kloak-ekspressen.dk

www.vmanlaeg.dk
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Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Indbetaler

KVITTERING

KA73

INDBETALINGSKORT
Kreditornummer og beløbsmodtager

Checks og lignende accepteres under forbehold af at penge
instituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i penge
institut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvit
teringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kreditornummer og beløbsmodtager

89371325
VM anlæg A/S
Ålandsvej 7
8800 Viborg
Meddelelse til modtager
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Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt
+73<

7738

Underskrift ved overførsel fra konto

OBS: Snerydning ønskes foretaget på følgende adresse:

Kroner

89371325

Kvittering

Betalingsdato
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Dag

Måned

VM anlæg A/S
Ålandsvej 7
8800 Viborg

År

FIK 731 (10.04) 1113
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VM anlæg A/S
tilbyder også andet end snerydning om vinteren.
Det er et godt tidspunkt at gøre forberedelser og forbedringer til næste sommer.

• Træfældning
Uddannet personale er klar til alle former for træfældning både store og
små.

• Beskæring
Lad os stå for den korrekte beskæring af Jeres træer og buske

• Konsulent besøg i Jeres have
Har I brug for nogle gode råd fra en professionel, som bl.a. kan vise jer
hvordan havearbejdet gøres bedst, er det en god ide at bestille en
konsulent til at gennemgå jeres have og få opklaret de spørgsmål I
måtte have.

Ønsker du snerydning – følg instruksen på modsat side

Der kan ikke anføres meddelelser til kreditor
eller pengeinstituttet på denne side.

