
Kostnadsförslag Trafikförsäkringsföreningen  

Trafikförsäkringsföreningen                       Karlavägen 108 Stockholm   Org nr: 802005-9286 
Box 240 35, 104 50 Stockholm                                                          www.tff.se  
Telefon: 08-522 782 50/ Fax: 08-6607691 skador@tff.se  

 

Vårt ärendenummer:  Datum för offert:  
Företag:  Kontaktperson:  
Organisationsnummer:  Telefonnummer:  
Mejladress:  
 

För att vi ska kunna bedöma skadans omfattning och den totala kostnaden behöver vi få en 
specifikation på de åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att återställa egendomen till dess 
ursprungliga skick. Detta inte är bindande utan ett förslag till eventuell reparation/ åtgärd. 

Utfört arbete 
(grävning, montering, rivning etc.) 

Antal timmar Tim.deb. Belopp 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Material Antal   Á-pris  Belopp 
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Resor 
 (specificera start och slutdestination) 

Arb.tid Restid  Kilometer Belopp 

     
     
     
     
     
 

Övrigt Antal Belopp 
   
   
   
   
   
 

 

Netto:  
Rabatt:  
Moms:  
Att betala:  

 

 

Om en underentreprenör ska anlitas behöver vi kontaktuppgifter till dem och vi ber er att 
fylla i nedan uppgifter. 

Företag:  
Telefonnummer:  
Kontaktperson:  
Mejladress:  
 

Efter en granskning av era uppgifter kommer en handläggare att kontakta er. Behöver vi 
ytterligare information kommer ni att bli kontaktade av vår skadeinspektör. 

mailto:skador@tff.se�

	Vårt ärendenummer: 
	Datum för offert: 
	Företag: 
	Kontaktperson: 
	Organisationsnummer: 
	Telefonnummer: 
	Mejladress: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow1: 
	Antal timmarRow1: 
	TimdebRow1: 
	BeloppRow1: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow2: 
	Antal timmarRow2: 
	TimdebRow2: 
	BeloppRow2: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow3: 
	Antal timmarRow3: 
	TimdebRow3: 
	BeloppRow3: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow4: 
	Antal timmarRow4: 
	TimdebRow4: 
	BeloppRow4: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow5: 
	Antal timmarRow5: 
	TimdebRow5: 
	BeloppRow5: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow6: 
	Antal timmarRow6: 
	TimdebRow6: 
	BeloppRow6: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow7: 
	Antal timmarRow7: 
	TimdebRow7: 
	BeloppRow7: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow8: 
	Antal timmarRow8: 
	TimdebRow8: 
	BeloppRow8: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow9: 
	Antal timmarRow9: 
	TimdebRow9: 
	BeloppRow9: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow10: 
	Antal timmarRow10: 
	TimdebRow10: 
	BeloppRow10: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow11: 
	Antal timmarRow11: 
	TimdebRow11: 
	BeloppRow11: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow12: 
	Antal timmarRow12: 
	TimdebRow12: 
	BeloppRow12: 
	Utfört arbete grävning montering rivning etcRow13: 
	Antal timmarRow13: 
	TimdebRow13: 
	BeloppRow13: 
	MaterialRow1: 
	AntalRow1: 
	ÁprisRow1: 
	BeloppRow1_2: 
	MaterialRow2: 
	AntalRow2: 
	ÁprisRow2: 
	BeloppRow2_2: 
	MaterialRow3: 
	AntalRow3: 
	ÁprisRow3: 
	BeloppRow3_2: 
	MaterialRow4: 
	AntalRow4: 
	ÁprisRow4: 
	BeloppRow4_2: 
	MaterialRow5: 
	AntalRow5: 
	ÁprisRow5: 
	BeloppRow5_2: 
	MaterialRow6: 
	AntalRow6: 
	ÁprisRow6: 
	BeloppRow6_2: 
	MaterialRow7: 
	AntalRow7: 
	ÁprisRow7: 
	BeloppRow7_2: 
	MaterialRow8: 
	AntalRow8: 
	ÁprisRow8: 
	BeloppRow8_2: 
	MaterialRow9: 
	AntalRow9: 
	ÁprisRow9: 
	BeloppRow9_2: 
	MaterialRow10: 
	AntalRow10: 
	ÁprisRow10: 
	BeloppRow10_2: 
	MaterialRow11: 
	AntalRow11: 
	ÁprisRow11: 
	BeloppRow11_2: 
	MaterialRow12: 
	AntalRow12: 
	ÁprisRow12: 
	BeloppRow12_2: 
	MaterialRow13: 
	AntalRow13: 
	ÁprisRow13: 
	BeloppRow13_2: 
	MaterialRow14: 
	AntalRow14: 
	ÁprisRow14: 
	BeloppRow14: 
	MaterialRow15: 
	AntalRow15: 
	ÁprisRow15: 
	BeloppRow15: 
	MaterialRow16: 
	AntalRow16: 
	ÁprisRow16: 
	BeloppRow16: 
	MaterialRow17: 
	AntalRow17: 
	ÁprisRow17: 
	BeloppRow17: 
	Resor specificera start och slutdestinationRow1: 
	ArbtidRow1: 
	RestidRow1: 
	KilometerRow1: 
	BeloppRow1_3: 
	Resor specificera start och slutdestinationRow2: 
	ArbtidRow2: 
	RestidRow2: 
	KilometerRow2: 
	BeloppRow2_3: 
	Resor specificera start och slutdestinationRow3: 
	ArbtidRow3: 
	RestidRow3: 
	KilometerRow3: 
	BeloppRow3_3: 
	Resor specificera start och slutdestinationRow4: 
	ArbtidRow4: 
	RestidRow4: 
	KilometerRow4: 
	BeloppRow4_3: 
	Resor specificera start och slutdestinationRow5: 
	ArbtidRow5: 
	RestidRow5: 
	KilometerRow5: 
	BeloppRow5_3: 
	ÖvrigtRow1: 
	AntalRow1_2: 
	BeloppRow1_4: 
	ÖvrigtRow2: 
	AntalRow2_2: 
	BeloppRow2_4: 
	ÖvrigtRow3: 
	AntalRow3_2: 
	BeloppRow3_4: 
	ÖvrigtRow4: 
	AntalRow4_2: 
	BeloppRow4_4: 
	ÖvrigtRow5: 
	AntalRow5_2: 
	BeloppRow5_4: 
	Netto: 
	Rabatt: 
	Moms: 
	Att betala: 
	Företag_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Kontaktperson_2: 
	Mejladress_2: 


