
 

LJUSKONSULTATION LIGHT  
  

Ljuskonsultation är ett koncept som passar när ni som kund antingen har en ganska klar bild 

av vad ni vill uppnå men vill få hjälp att komma dit eller om ni inte har någon konkret bild 

och behöver hjälp från scratch. Vi kan med vår kunskap och erfarenhet guida er rätt samt 

presentera förslag på lösning. Tjänsten innefattar hembesök för att inhämta förståelse för 

hur ni vill ha det samt skapa en känsla för stil mm. Vi utarbetar sedan ett belysningsförslag 

och presenterar en kostnadskalkyl.  

  

Tjänsten kostar 1995 kr och innefattar följande:  

  

- Hembesök upp till 3 rum, ca 1 timme  

- Belysningsförslag med Moodboard och en kostnadskalkyl  

- Möjlighet till uppföljningsmöte i butiken  

- Alla kunder som köper denna tjänst får 10% på allt när ni handlar hos oss under 1 år från 

det datum som ljuskonsultationen äger rum  

- Vid köp av produkter över 10 000 kr får kunden tillbaka kostnaden för ljuskonsultationen 

på 1995 kr  

  

*Betalning sker via faktura senast 30 dagar efter utförandet av konsultationen.  

  

Belysningsförslag och kostnadskalkyl skickas via mail och följs upp tillsammans i vår butik. 

Önskas ytterligare konsultation utöver det som ingår enligt ovan debiteras löpande 695 

kr/tim.  

  

Önskas installation så erbjuder vi även detta via vår underentreprenör som gärna lämnar 

offert på att utföra installationen inom projektet.  

  

  

Jag godkänner ovan och beställer tjänsten:  

  

Datum och ort     

  

  

  Underskrift  

__________________________    __________________________  

    

 



 

   

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
  

  

Steg 1  

  

Vi bokar en tid för konsultation i ditt hem. Beskriv dina önskemål, skicka bilder och 

planritning till katarina.andreou@bright123.se för att vi ska kunna se dina behov.  

  

Steg 2  

  

Vi kommer hem till dig och går igenom de rum som du önskar hjälp med. Vi går igenom olika 

idéer och förslag på ljussättning och armaturer.  

  

Steg 3  

  

Efter hembesöket sammanställer vi belysningsförslag och kostnadskalkyl. Du har möjlighet 

till ett uppföljningsmöte i butiken där vi tillsammans går igenom förslaget och kalkylen. 

Annars skickas förslaget och kalkylen till dig via mail. Efter detta när du är nöjd, hjälper vi dig 

med att genomföra beställning.  
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