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Info om tilpasning og personliggørelse af skabeloner
Herunder er beskrevet de muligheder der er for at tilpasse og personliggøre dine skabeloner som CleanCalculator genererer dokumenter ud fra.

OBS: I din 14 dages prøveperiode på CleanCalculator har du ikke adgang til skabelonerne. Skabelonerne vil først blive aktive, hvis du vælger at fortsætte på
en fast aftale.

Flettekode Værdi/indhold Beskrivelse
Kundeinformation

kundeNavn Bank-Kreditten ApS Kundens navn
kundeAttention Gustav Hansen Kundens kontaktperson
kundeAdresseLinieX Vestergade 14 X = linje tal, fx 1 til første linje fra adresse, kun linje 1-3
kundeCvr DK39230992 Kundens CVR
kundeEANNr 1111111111112 Kundens EAN Nr.
kundeEmail support@cleanmanager.dk Kundens E-mail
kundeTelefon +45 60950348 Kundens Tlf. Nr.

Virksomhedsinformation
rengoeringsVirksomhedNavn Help Rengøring Virksomhedens navn
rengoeringsVirksomhedAdresseLinieX Holkebjergvej 74 X = linje tal, fx 1 til første linje fra adresse, kun linje 1-3
rengoeringsVirksomhedCVRNr DK39230992 Virksomhedens CVR Nr.
rengoeringsVirksomhedEmail support@cleanmanager.dk Virksomhedens E-mail
rengoeringsVirksomhedTelefon +45 60950348 Virksomhedens Tlf. Nr.

Bruger information
brugerEmail pmm@cleanmanager.dk Brugerens E-mail
brugerTelefon +45 60950348 Brugerens Telefon
brugerFornavn Poul Brugerens Fornavn
brugerEfternavn Mikkelsen Brugerens Efternavn
brugerTitel Salgsleder Brugerens Titel

Tilbuds information
dagsDato 04.08.2020 Datoen for generering af dokument
tilbudsType Erhvervsrengøring Tilbudstypen fra tilbudsgrundlaget
tilbudsDato 04.08.2020 Hvornår tilbudsgrundlaget er oprettet
lokalefortegnelse Lokalefortegnelse
lokalefortegnelseUdenKvm Lokalefortegnelse uden kvadratmeter
lokalefortegnelseSplitProgramUdenKvm Lokalefortegnelse opdelt program uden kvadratmeter
lokalefortegnelseSplitProgram Lokalefortegnelse med farver
rengoeringAntalDageOmUgen 5 Udfylder antal rengøringsdage om ugen
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rengoeringAntalDageOmAaret 252 Antal rengøringsdage i løbet af et år
totalKvm 142.049999999999998 Total kvm. i tilbudet
ekstraTidPrBesoeg 5.0 Udfylder timer for ekstra opgaver
ekstraOpgaverBeskrivelse Bortskaffelse af affald til kontainer Tekst til at udfylde ekstra opgavebeskrivelse
periodiskArbejdePrMaanedBeskrivelse Oprydning af kælder Periodisk arbejde pr. Månedsbeskrivelse
periodiskArbejdePrMaaned 0.5 Periodisk arbejde pr. Månedstimer
maanedMaterialeBeskrivelse Rengøringsudstyr Månedelig materiale udgifts beskrivelse
andreUdgifterBeskrivelse Rengøringsudstyr leje Beskrivelses felt for andre udgifter pr. måned
beregnTidPrBesoegBeskrivelse 4:30 Beskrivelses felt for beregnet tid pr. besøg
pris1 til pris10 560,00 Brugerdefineret pris felter ud fra stamdata på tilbudet.

Tilbuds priser
rengoeringsPrisPrMaaned 2.400,00 Prisen pr. måned
udvendigVinduespoleringsPrisPrMaaned 660,00 Udvendig vinduespoleringspris pr. gang
indvendigVinduespoleringsPrisPrMaaned 330,00 Indvendig vinduespoleringspris pr. gang
interntGlasPrisPrMaaned 220,00 Pris for internt glas pr. gang
vinduespoleringsBeskrivelse Vinduespolering udendørs - 8 vinduer Tekst til at beskrive vinduespoleringsopgaverne

Desuden er der også mulighed for at gøre brug af Word’s egne flette felter, sidehoved og sidefod med mere. Dette kunne fx være at bruge sidetal.

Der er også mulighed for at få ens logo indsat i skabelonerne.

Ønsker du at få dine skabeloner tilpasset så kontakt supporten.


