
На сайті www.man-bud.com.ua                                                                                                                  
Ви маєте можливість ознайомитись з договором на надання послуг 

1 місяць      

до початку    

Знижка 10%

3 місяці        

до початку        

Знижка 20%

6 місяців               

до початку         

Знижка 30%

9 місяців         

до початку          

Знижка 40%

Вартість матеріалів та послуг на 1 кв.м для 3х кімн. квартир складає  $ 103,00                                          

Вартість матеріалів та послуг на 1 кв.м для 2х кімн. квартир складає  $ 117,00                 

Вартість матеріалів та послуг на 1 кв.м для 1 кімн. квартир складає  $ 131,00                 
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Приклад: Базовий ремонт 3 кімн квартири 85 кв.м коштує  $ 8 755,00                                                          

ТОВ "МАН-БУД" виконає за чотири тижні (до 33-х днів) 
 $ 7879,00       $ 7 004,00          $ 6 129,00    $ 5 253,00      

Приклад: Базовий ремонт 2х кімн квартири 55 кв.м коштує  $ 6 435,00                                                                                                               

ТОВ "МАН-БУД" виконає за три тижні (до 25-ти днів)      
 $ 5 792,00   $ 5 148,00            $ 4 505,00   $ 3 861,00         

Приклад: Базовий ремонт 1 кімн квартири 30 кв.м коштує  $ 3 930,00                                                                                                               

ТОВ "МАН-БУД" виконає за три тижні (до 20-ти днів)      
 $ 3 537,00       $ 3 144,00  $ 2 751,00    $ 2 358,00  

 Перелік послуг, які входять в базовий ремонт:

7. Укладання плитки на підлогу в кухні, коридорі 

Базовый ремонт квартир від ТОВ "МАН-БУД" з матеріалами та послугами "під ключ"
Ціна послуг при оплаті за:

                                                                                                                                                                                                Додаток до договору №____ від "___"_______________ 2017  р.

11. Встановлення сантехніки: ванна або душова, компакт, умивальник, змішувач, сифон, рушникосушник

10. Укладання ламінату з плінтусом на підкладку в житлових кімнатах  

3. Фарбування стель в житлових кімнатах 

2. Шпаклівка і грунтовка стін і стель в кімнатах 

1. Штукатурка стін і стель або монтаж гіпсокартону в житлових кімнатах 

9. Встановлення міжкімнатних дверей з ручками 

8. Монтаж пластикової вагонки або монтаж гіпсокартону на стелі у кухні, ванній і туалетній кімнаті 

6. Укладання плитки на стіни і підлогу в кухні, ванній і туалетній кімнаті  

5. Поклейка шпалер під фарбування в кімнатах і кухні

4. Поклейка стельового фриза 


