
Verðskrá sem taka mun gildi 23. janúar 2018 

 

Verðskrá Vettvangsþjónustu Mílu (án vsk)  
 

 Einingaverð vegna einstaklingsþjónustu 
 

Verkþáttur - 
Höfuborgarsvæðið Einingar 

Einingav
erð 

Akstur 
innanbæjar Efni   

Bilanir*** 1,5 7.800 kr. 1.900 kr. 500 kr.   

Afhendingar         

Stærri afhending * 1,5 7.800 kr. 1.900 kr. 500 kr.   

Einföld afhending ** 1 7.800 kr. 1.900 kr. 500 kr.   

Hætt við pöntun/Leyst í símtali 1 3.900 kr.      

       

Verkþáttur - Landsbyggð Einingar 
Eininga

verð 

Aksturstími 
utan 

þéttbýlis 

km gjald 
utan 

þéttbýlis 

Akstur 
innan 

þéttbýlis Efni 

Bilanir*** 1,5 7.800 kr. 6.600 kr. 89 kr.    1.900 kr.      500 kr. 

Afhendingar            

Stærri afhending * 1,5 7.800 kr. 6.600 kr. 89 kr. 1.900 kr. 500 kr. 

Einföld afhending ** 1 7.800 kr. 6.600 kr. 89 kr. 1.900 kr. 500 kr. 

Hætt við pöntun/Leyst í símtali 1 3.900 kr.     
 
*Í stærri afhendingu eru eftirfarandi þjónustuþættir innifaldir:  Línan tengd við inntak, uppsetning á 
beini (router), uppsetning á allt að tveimur myndlyklum, kennsla á fjarstýringu.  Lína tengd inn á 
öryggiskerfi. Aðstoða viðskiptavini við að tengja fyrirliggjandi þráðlaus tæki. 
**Í einfaldri afhendingu eru eftirfarandi þjónustuþættir innifaldir:  Lína tengd við inntak, uppsetning á 
stökum beini (router), myndlykli eða heimasíma. 
*** Aðeins er rukkað efnisgjald í bilunum þegar það á við 
 
 

Verð vegna fyrirtækjaþjónustu 
 

Verð til fyrirtækja Tímagjald 

Aksturstími 
utan 

þéttbýlis 

km gjald 
utan 

þéttbýlis 

Akstur 
innan 

þéttbýlis 

Bilanir, afhendingar og önnur verk          10.300 kr.               8.240 kr.      89 kr.      1.900 kr.      

 

Forgangur og útkall – Einstaklingar og fyrirtæki 
 

Forgangur og útköll Einstaklingar Fyrirtæki 

Forgangsþjónusta      12.000 kr.            18.000 kr.      

Útkall *     

 - á dagvinnutíma 8-17 virka daga      32.000 kr.            42.500 kr.      

  - utan dagvinnutíma       44.800 kr.             59.500 kr.     

*Útkall er aldrei minna en 4 tímar og miðast ofangreind verðskrá við það. 
 
 
 
 
 



Nýir þjónustuþættir í boði hjá vettvangsþjónustu frá og með 23. Janúar 2018.  
 

Nýir þjónustuþættir Verð 

Bilun/skemmd innanhússlögn  11.700 kr.     

Skemmdur búnaður / onta  27.600 kr. 

Færsla á ljósbreytu      15.600 kr.     

Niðurtaka ljósbreytu 15.600 kr.     

Hætt við að taka ljósleiðarann eftir að uppsetningu Ontu er lokið       15.600 kr.      

 


