Begravelse uten seremoni
• Hvit enkel kiste og urne
• Utstyr
• Henting og transport*
• Stell og nedleggelse i kiste
• Personlig samtale
• Nødvendig papirarbeid

• Digital dødsannonse
• Digital minneside
• Veiledning om gravsted og gravstein
• Tilvalgs muligheter
Et rimelig alternativ, dersom man ikke ønsker en
begravelse/seremoni.

Kr 10.500,Kvelds- og helgetillegg kan tilkomme.

Stilfull seremoni,
det gode valget

Komplett prisliste
Stilfull seremoni, det gode
valget

Eksklusiv seremoni
• Hvit eksklusiv kiste og urne

• Hvit flott kiste og urne

• Hvit stilfull kiste og urne

• Utstyr

• Utstyr

• Henting og transport*

• Henting og transport*

• Stell og nedleggelse i kiste

• Stell og nedleggelse i kiste

• Planleggingssamtale

• Planleggingssamtale

• Nødvendig papirarbeid

• Nødvendig papirarbeid

• Digital dødsannonse

• Digital dødsannonse

• Digital minneside

• Digital minneside

• Seremoni i kirke/annet sted*

• Seremoni i kirke/annet sted*

• Pynting av seremonilokalet

• Stilfull pynting av seremonilokalet

• Inntil 50 enkle program

• Inntil 75 stilfulle program

• Fin blomsterdekorasjon på kisten

• Stilfull og stor blomsterdekorasjon på kisten

• Mannskap tilstede under seremonien

• Mannskap tilstede under seremonien

• Utlån av lydanlegg

• Utlån av lydanlegg

• Veiledning om gravsted og gravstein

• Veiledning om gravsted og gravstein

• 2 gravferdskonsulenter tilstede under
seremonien

• Tilvalgs muligheter

• Tilvalgs muligheter

• Utlån av lyd/musikkanlegg

Kr 24.500,-

Kr 29.500,-

• Veiledning om gravsted og gravstein

Kvelds- og helgetillegg kan tilkomme.

Kvelds- og helgetillegg kan tilkomme

Kr 39.500,-

• Utstyr

Annet
Kveld/helgetillegg:
Oppstart time 1)

• Henting og transport*
Kr 3200,• Stell og nedleggelse i kiste
• Planleggingssamtale
• Nødvendig papirarbeid
• Digital dødsannonse

Påfølgende time kr 2100,- inkludert 2 mann og
bårebil.
Transport, utover 20 km.
Oppstart 1.150,-

• Digital minneside
Timepris Kr 950,• Seremoni i kirke/annet sted*
• Solist, 2 sanger
• Vakker pynting av
seremonilokalet m/2 flotte blomsteroppsatser
• Stor og flott blomsterdekorasjon på kisten
• Inntil 100 vakre program

Pr kilometer Kr 22,Vi søker Nav-refusjon, for transport, som dekker
kjøring utover 20 km. Slik at dette ikke påløper
ekstrakostnader.

Flytransport
Fastpris Drammen/Gardermoen, kistetransport
Kr 7.760,- Oppstart kr 1050,Flytrekk Kr 1.950,- Sinkkiste Kr 9.300,- Flypose,
utvendig Kr 9.650,

• Tilvalgs muligheter

Seremonisted
I kirkene er det behov for 2 gravferdskonsulenter, og da vil et pristillegg tilkomme på kr 2.850,- for gravferdskonsulent nr2.

Tilleggsvalg:

Tilleggsvalg:

Tilleggsvalg:

Tilleggsvalg:

Begravelsesbyråer er pålagt å synliggjøre sine
max-priser ovenfor sine kunder. Følgende kan til
velges Solister fra/til Kr 2.500,- /Kr 5.000,- Annet
kistevalg, opptil Kr 18.900,- Annen urne, opptil Kr
1.450,- Kondolanseprotokoll fra Kr 450,Gravmarkør kr 650,- Ekstra blomster til pynt kirke
Kr 1.400,- Dødsannonse DT fra Kr 2.500,- Alt iht
prisforskriften maksimumspris

Begravelsesbyråer er pålagt å synliggjøre sine
max-priser ovenfor sine kunder. Følgende kan til
velges Solister fra/til Kr 2.500,- /Kr 5.000,- Annet
kistevalg, opptil Kr 18.900,- Annen urne, opptil Kr
1.450,- Kondolanseprotokoll fra Kr 450,Gravmarkør kr 650,- Ekstra blomster til pynt kirke
Kr 1.400,- Dødsannonse DT fra Kr 2.500,- Iht
prisforskriften maksimumspris
Kr 58.850,- ved å velge de mest kostbare
produkter.

Begravelsesbyråer er pålagt å synliggjøre sine
max-priser ovenfor sine kunder. Følgende kan til
velges Solister fra/til Kr 2.500,- /Kr 5.000,- Annet
kistevalg, opptil Kr 18.900,- Annen urne, opptil Kr
1.450,- Kondolanseprotokoll fra Kr 450,Gravmarkør kr 650,- Ekstra blomster til pynt kirke
Kr 1.400,- Dødsannonse DT fra Kr 2.500,- Iht
prisforskriften maksimumspris
Kr 67.650,- ved å velge de mest kostbare
produkter..

Forutsigbarhet er for oss like viktig som for våre
kunder, derfor er tilleggsvalgene valgfrie, men
fleksible og vi vil alltid opplyse om dem i hver
samtale, slik at prisbildet er oversiktlig innen noe
settes i bestilling.

Kr 54.850,- ved å velge de mest kostbare
produkter.

