SERVICE-TILBUD til VILLA 2022.
Vi er stadig meget opmærksomme i forhold til Covid-19. Derudover har et par aldersbetingede småskader gjort, at
min krop ikke længere synes, det er sjovt at kravle rundt på gulve og finde de steder, hvor myrerne kommer op inde i
husene.
Vi har derfor besluttet at tage ”Myrebekæmpelse indvendigt” ud af vores tilbud fremover.
Det er vidst efterhånden kendt af de fleste, at priserne på efterhånden alle produkter fortsætter med at stige som følge
af disse besværlige corona-tider. Således også med de produkter, vi bruger.
Vi ser os desværre derfor atter i år nødsaget til at hæve priserne en smule.
Vi skal passe på vores miljø. Flere kommuner anbefaler, at man ikke bruger ukrudtsmidler i byerne. Derfor
har vi besluttet ikke mere at tilbyde ukrudtsbebekæmpelse i vores tilbud til villaeejere.
Med venlig hilsen,

Peter og Suzanne Ussing.

Myrer udvendigt:

Én eller to behandlinger.

Behandlinger (april/maj og juni/juli) af husets sokkel for at minimere risikoen for, at myrer udefra kan komme ind i
huset. Samtidig sprøjtes synlige myreboer på terrasser, fliser og indkørsel (ikke fortov) med et miljøvenligt
insektmiddel.

Tilfredsheds-garanti:
Mener du, at behandlingen kunne være udført bedre, skal dette meddeles os senest 7 dage efter sprøjtedato.
Vi kommer så selvfølgelig igen uden yderligere omkostninger for dig.
Pris for 2 behandlinger: .......................................................................................... 1.295,- kr.
Ønskes kun 1 behandling: ......................................................................................... 895,- kr.
Efterbehandling kan bestilles, hvis dette ønskes.
Pris pr. efterbehandling:............................................................................................ 600,- kr.

Hvepse:
Pris for bekæmpelse af hvepsebo:........................................................................fra 650,- kr.
Vi sprøjter ind i boet og lader det derefter sidde. På denne måde sikrer vi, at alle hvepse dør i løbet af 2 - 4
timer.
Også de, der er ude at flyve, mens vi sprøjter. Boet kan dagen efter fjernes uden risiko.

Alle priser er inklusiv 25 % moms.

Bestilling af SERVICE-TILBUD
Myrer udvendigt 2 behandlinger: eller Myrer udvendigt 1 behandling: 


Navn:_______________________________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________________________
Postnr.:_________ By:_____________________________ Tlf.:________________________ (skal udfyldes)
E-mailadresse: _______________________________________________________________
(Ønskes faktura pr. mail, bedes du påføre e-mailadresse)


Send bestillingen i konvolut til:
NSS-Miljø, Bøgstedvej 277, 9800 Hjørring.
e-mail til: nss@nss-miljoe.dk eller Ring og bestil på tlf.: 9896 5355

