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Kjære beboer. 
 
Aksjelaget Solvang Park 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. 1.1.2014, før rabatt, er vår timepris kr 680+mva, samt oppmøte/servicebil kr 480+mva. 
(dere får 10 % rabatt på disse prisene). 

- 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 fastelektrikersjekk (utvidet 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. 
1.160+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 og i tillegg Nemko godkjent el-kontrollør. 
 
Kontakt oss på: 
Tlf: 22 60 95 15 
E-post: post@em.no 
 
Vi har også et showrom i Kirkeveien 50 og kontorer i Svalbardveien 2B (bak Frognerparken). 
Våre åpningstider i Svalbardveien 2B er: 
Mandag-torsdag kl. 8-16 
Fredag kl. 8-15 
Vårt showrom i Kirkeveien 50 er kun åpent etter avtale. 
 
Vi har også 24 timers elektrikervakt for akutte situasjoner utenom vår åpningstid. 
Ring vårt hovednummer og trykk 1 for å bli satt over til vår vakttelefon. 
Egne satser gjelder. 
 
Les mer på www.em.no  
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Vi kan gjøre boligen din: SMARTERE – TRYGGERE - TRIVELIGERE 
 
SMARTERE 
Mange hjem er plaget av frekke strømtyver som stjeler energi. Ta kontrollen, kast dem ut, og få 
styring på strømforbruket.  
Mange er ikke klar over hvor mye penger som kan spares på strømregningen om du tar styringen på 
strømforbruket. Moderne styringssystemer kan regulere temperaturen og skru av lyset når du er borte. 
LED-pærer kan vare opp til 15 år, og gir i tillegg bedre lys der du trenger det. Det er unaturlig for de 
fleste å gå hjemmefra med vannet i springen på, hvorfor tenker vi ikke på samme måte når det gjelder 
elektriske artikler? 
Mange kan spare mye med enkle midler uten å bygge om og etterisolere. Snakk med oss om hvordan du 
enklest mulig kan spare strøm i hjemmet. 
Visste du at: 
- Enova gir 20 prosent investeringsstøtte (maksimalt 4000 kroner) til kjøp av styringssystemer. 
- Belysning utgjør 20 prosent av det totale energibruket i hjemmet, og utgiftene til belysning kan 

enkelt reduseres. 
Snakk med oss i dag så hjelper vi deg med dette. 
 
TRYGGERE 
Feil på det elektriske anlegget, manglende overspenningsvern og manglende barnesikring kan få 
tragiske konsekvenser. 
Fire av ti boligbranner i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette 
er feil som oppstår på grunn av at anlegget er for gammelt og underdimensjonert i forhold til moderne 
bruk. Har du jukset med el-anlegget i boligen din, og det begynner å brenne, vil ikke forsikringsselskapet 
dekke skadene. Vi kan hjelpe deg med å gjøre boligen din mer brannsikker.  
 
Vi kan: 
- Gjennomføre en el-kontroll som avdekker hva du må, bør og kan gjøre for å sikre boligen din. 
- Rette opp det som må korrigeres, og gi deg tilbud om andre nyttige oppgraderinger. 
- Komme jevnlig på besøk og sjekke om alt er i orden. 
Snakk med oss i dag så hjelper vi deg med dette. 
 
TRIVELIGERE 
Varme og lys påvirker humøret vårt. Riktig belysning skaper god stemning i rommet. 
For at boligen din skal bli så trivelig som mulig er det viktig med rett belysing og temperatur. Rådfør deg 
med oss når du skal lyssette huset, så blir hjemmet ditt både praktisk, trivelig og lekkert. 
Spør deg selv: 
Hva slags stemning ønsker du å skape? 
Hvordan vil du at rommet skal oppfattes? 
Hvordan vil du regulere varmen? 
Visste du at: 
- Spare- og LED-pærer gir nå varmt lys. 
- At LED-pærer kan vare i over 15 år og bruker mye mindre strøm enn andre lyspærer. 
- At du kan kontrollere både varme og lys med et styringssystem. 
Snakk med oss i dag så hjelper vi deg med dette. 
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Vi har et tilbud til deg som har fått tilgang til vår fordelspakke.  

Fastelektrikerkontroll til ½ pris Kun kr. 1.145,-.(normalpris 2.290,-.)   

(ønskes i tillegg at vi oppretter og legger alle dokumentene i boligmappa.no koster det kr. 250,- i tillegg) 
Les mer på www.boligmappa.no 
 
 
HVA? 
En fastelektriker kontroll er en utvidet og grundig el-kontroll. I tillegg får du råd om hva du må, bør og kan gjøre for 
å få et tryggere og triveligere hjem. I tillegg får du tips om hvordan du kan styre energiforbruket og spare penger. 
 
HVORFOR? 
Som din fastelektriker vil vi bli godt kjent med ditt elektriske anlegg og kunne gjøre utbedringer og gi deg rådene 
som er viktig og riktig for din bolig. Ved fremtidige endringer og arbeider i din bolig vil vi spare tid og du spare 
penger på at vi allerede kjenner el-anlegget i boligen din. Så da blir arbeidene effektivt og riktig utført. 
Det vil også gi stor merverdi ved salg av din bolig at det er en fastelektriker som har fulgt opp el-anlegget og at 
dokumentasjonen for el-anlegget er tilgjengelig på boligmappa.no. 
Som boligeier er man ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden og skal sørge for at det blir foretatt 
nødvendig ettersyn og vedlikehold. Dette kan være vanskelig når man ikke er fagmann selv og da kan det være 
godt å ha en fastelektriker som tar seg av dette og sørger for at alt er i orden. 
 
HVORDAN? 
Det hele starter med en kontroll av el-anlegget for at vi skal få oversikt og kan danne oss et grunnlag for videre 
anbefalinger. Ta kontakt i dag så hjelper vi deg i gang med dette. Kontakt oss enten på mail eller tlf så er vi i gang. 
Kanskje blir dette din mest lønnsomme telefon på lenge. 
 
 
Ta kontakt på tlf. 22 60 95 15 og les mer på www.fast-elektriker.no. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
ELEKTRIKER`N MAJORSTUA A/S 
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