
Vem har hand om tilläggstjänsterna? 



Vilka är Installations 
Companiet? 
Installations Companiet i Skåne är ett företag 
med stort hjärta som alltid sätter kunden i fokus. 
Vi är specialiserade installatörer för LJUD, BILD, 
DATORER och NÄTVERK. 
Och vi älskar det vi gör! 
Kunskap och erfarenhet vi erhåller ger oss 
möjlighet att erbjuda flexibla och skräddasydda 
lösningar till våra kunder. Ambitionen är att alltid 
erbjuda våra uppdragsgivare en kostnadseffektiv 
lösning, vilket har varit nyckeln till vår framgång. 
Våra värderingar: 
 
Ansvar: Vi tar alltid ansvar för våra handlingar och 
sätter ära i att hålla det vi lovar. 
 
Flexibilitet: Våra lösningar är alltid 
kundanpassade och efter kundens 
förutsättningar. 
 
Kvalitet: Förvänta dig alltid en snygg, fullständig 
och felfri installation. 
Kunskap: Fullärd blir man aldrig. Därför strävar vi 
kontinuerligt efter ny kunskap för att förbli bäst 
på det vi gör. 
Och glöm inte.  

 

Vår uppgift är att alltid hitta en lösning! 
 



Vilka referenser har IC? 



Vad har IC installerat på senare tid? 

 

 

 

 

Jägersro Villastad 
Ca 300 Villor 
 
Pågående uppdrag 
Kulladals Villastad 
Ca 900 Villor 
 



Hur ser upplägget ut? 

1. Boka en tid. 
2. Få det installerat. 

3. Betala. 
= Nöjd kund. 

 



Priser (alla priser presenterade är inklusive moms och förbrukningsmaterial) 

Kabelinstallaton - Priset  inkluderar klamrad kabel max 20 meter och avslutas med ett uttag 

 
Fast kabel för data  1700 kr 
 

Fast kabel för TV  2400 kr 
Alternativt ansluta till ditt befintliga antennät (vilket innebär att du får TV i alla TV-uttag) 

 

Fast kabel för telefoni 1500 kr 
Alternativt ansluta till ditt befintliga telefonnät (vilket innebär att du kan nyttja telefonin i alla telefonuttag) 

 

Övriga arbeten                           
Vi kan även hjälpa er med andra installationer, t ex flytt av tjänstefördelare, HiFi- anläggning och El uttag. Pris lämnas på förfrågan 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilläggsinstallation  
 
Borrning i vägg per styck  Gips 60 kr    
   Betong 90 kr   

Material per styck      
Lister/Kabelkanal ca 2m lång; 10mmx20mm / 20mmx30mm / 40mmx60mm  110 kr / 140 kr / 180 kr 
Kabelskydd skena för utomhus ca 2m lång               160 kr 
 
Åka ut och räkna på jobbet              400 kr ink moms 
Ifall ni köper tjänsten ifrån oss får ni 50% rabatt 



KONTAKTUPPGIFTER 
 

 

 

 

WWW.INSTALLATIONSCOMPANIET.SE 

 

INFO@INSTALLATIONSCOMPANIET.SE 

 

TEL: 010-7080311 
 

PROJEKTANSVARIG : 
SEBASTIAN VASSILIOU 


