Leie av plass i varmhall for grunning
Om hallen
Dekorhallen ble oppført i 2014-sesongen og ble samme år favoritthallen til Asker Farvehandel. Hallen er en
del av lagringsanlegget til Russebusservice på Herbergåsen industriområde. Dekorhallen har en gulvflate på
360 kvadratmeter og et volum på over 2000 kubikkmeter. Hallen kan håndtere temperaturer opp til 25 grader
når det er snø ute og er derfor i sin helt egen klasse hva gjelder oppvarming og isolasjon. Normalt holder
hallen 15 grader. Vi kan ta imot busser med en høyde helt opp til 4,3 meter.
Priser og retningslinjer
Plass i hallen for grunning leies normalt i tre dager og to netter. Grunningen gjøres på en dag, men bussen
kjøres inn i hallen dagen/kvelden før for at bussen skal få riktig temperatur før den grunnes.
Prisene gjelder for en vanlig buss på 12 meter. For 15 meter og leddbuss er prisene 20% og 40% høyere.
✓ 3900 kr – 2 dager (hvis Russebusservice.no grunner for dere)
✓ 4900 kr – 3 dager (normalt når russen grunner selv)
✓ 5900 kr – 4 dager (en ekstra tørkedag/grunnedag)
Bussen kjøres inn kvelden før og skal være på plass på området innen kl 1930 kvelden før den skal dekoreres.
Betaling utføres senest to dager før bussen skal flyttes. Ved skriftlig avbestilling minimum tre hverdager i
forkant belastes man kun halv pris gitt at betalingsvilkår oppfylles.
Lagringskunder, aggregatkunder og anleggskunder får 10% rabatt.
Hva er inkludert
Det er viktig at bussen er klargjort etter de kravene dekoreringsselskapet har. Følgende er inkludert fra rbs:

✓ Plass i varmhall
✓ Belysning i hallen
✓ Oppvarming av hallen
✓ Tilgang til strøm
✓ Inn- og utkjøring av bussen
✓ Tilgang fra kl. 08:30-22:30 for de som skal grunne kjøretøyet (to timer utvidet åpningstid)
NB: maks 5 (fem) russ har tilgang til å jobbe med bussen i hallen gjennom leieperioden. Det er ikke
tillatt å gjøre annet arbeid på bussen enn grunning/maling (eksempelvis bygging). Det er ikke tillatt å
vaske/rengjøre maleutstyret på området (pakkes inn i plastposer hvis det skal benyttes flere ganger).
Eventuell bistand/service utover det som er inkludert/avtalt
Hvis det er blir behov for ytterligere bistand utover det som er avtalt kan det bli fakturert etter de satsene som
er oppgitt nedenfor. Eksempel på ekstra bistand kan være bussflyttinger til/fra hallen eller arbeid ifm at ting
ikke er klargjort (f.eks. snø på taket som ikke er fjernet eller at bussen ikke starter, mekaniske problemer etc).
✓ Man.-fre. kl. 0900-2000
kr 750 for oppmøte og kr 450 pr påbegynte time (pr. pers.).
✓ Helg/kveld/natt etc:
kr 1250 for oppmøte og kr 650 pr påbegynte time (pr. pers.).
✓ Kilometergodtgjørelse
kr
8 pr/km regnet fra Sinsenkrysset i Oslo + eventuell bomring.
✓ Starthjelp pr boosting
kr 900 (f.eks. hvis buss starter ikke med egne batterier)
✓ Bistand mekaniker
kr 2450 for oppmøte og kr 1450 pr påbegynte time (pr. pers.).
Lagring utover avtale pr dag Utendørs 200 kr
lagringshall 400 kr
dekorhall 1000 kr

VI KAN VASKE OG GRUNNE!
Vi kan grunne bussen for dere! Prisen er 4500 kr for ett strøk og 5900 kr for to strøk. Dette
inkluderer både jobben og utstyret som trengs, bl.a. malekoster/ruller, maleklær, papir og selve
grunningen/malingen. Normalt bruker russen mer penger på å kjøpe inn grunning og utstyr enn det vi
tar for hele jobben. Vi tilbyr også vask av bussen før grunning (2500-3000 kr).

