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”BEBOER-TILBUD 2020”  
På en brand-, lyd-og sikkerhedsdør inkl. iLOQ sikkerhedslås 

 

Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dette tilbud, på udskiftning af én eller flere lejlighedsdør(-e) til lyd-, 

brand-og sikkerhedsdør udført i stål og med udseende/design tilpasset jeres ejendom. 
 

Se beskrivelse inkl. info og forudsætninger i vedlagte folder (PDF-fil). 
 

Vores normalpris for bestilling af én dør er kr. 16.500,-. Men da tidligere vi har installeret døre i jeres 

forening og for os er en kendt ejendom, er der en fast ”loyalitetspris” inkl. moms pr. dør på: 
 

 kr. 14.900,-  
(ex. moms kr. 11.920,-) 

 

 

Bestilling gøres ved at udfylde nedenstående, og herefter scan eller tag et billede af denne seddel, og 

send den pr. mail til info@danskdorsikring.dk  eller pr. SMS til tlf. 4032 4301. 
 

Vi ser frem til at modtage jeres bestilling, og skulle I have spørgsmål så kontakt venligst undertegnede. 
 

Med venlig hilsen 

DANSK DØRSIKRING 
Christian Fænøe  

(Tlf.: 4032 4301) 

 

Tilbud er gældende ved bestilling inden udgangen af 2020  
Kan man i fællesskab med andre naboer bestille mere end 15 døre samtidig, fratrækkes ekstra rabat pr. dør på kr. -1.000,- (ex.moms 800,-) 

Arbejdsløn er inkl. i ovennævnte og udgør ekskl. moms kr. 3.500,-, såfremt ”håndværkerfradrag” skal/kan benyttes 
 

 
Vi bestiller hermed sikkerhedsdør iht. ovenstående BEBOER-TILBUD 2020 
 
 

Navn: __________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse: __________________________________________________________________________________________ 

 
Postnr.:  ____________    By: _________________________________________________________________ 

 
Tlf.nr.: __________________________________________________________________________________________ 

 
Mail: __________________________________________________________________________________________ 
 NB: Oplysninger behandles naturligvis fortroligt - og anvendes kun i forbindelse med dørbestilling og registrering af iLOQ nøgler. 
 

Når jeg/vi udefra betragter den nuværende dør sidder dørhåndtaget i (sæt X):  □ venstre side  □ højre side 

 
 

Til-/fravalg ”sæt x”: Ekskl. moms Inkl. moms  
 

Udover de 2 stk. nøgler, ønsker vi yderligere ________ stk. iLOQ-nøgler a´ kr.      300,- kr.      375,- 
 

 Jeg/vi ønsker ikke sikkerhedslås (iLOQ) på døren, men en almindelig lås som Ruko D1200 kr.   -1.360,- kr. -1.700,- 
(der medleveres 3 nøgler og vedr. ekstra nøgler, så henvises til lokal låsesmed)    

 

 Opgradering af sikkerhedsdør udført med 3-punktslås og ekstra lydreduktion på +5 dB kr. 1.360,- kr.  1.700,-   

(Daloc type S43 = sikkerheds-og lydklasse som ”RC3+” / 43dB) 
 

 Standard dør-/navneskilt i aluminium 30x200 mm, typisk placeret cm under dørspion kr.     200,- kr.     250,- 
(Skilt er til udskiftelige indstik – og navn sætter du/I selv i) 

 

 

 
 

 ______________________    _________________________________________________________________________ 

                      Dato                                          Underskrift 

http://www.danskdorsikring.dk/
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