Leveringsformer
Vi bestræber os på at alle leveringer af vore vinduer og døre kan ske så gnidningsfrit så muligt for kunden,
men da ikke 2 byggepladser / aflæsningssteder er ens tilbyder vi 3 forskellige leveringsformer.
Vi beder ved ordreafgivelsen derfor kunden om at vælge én af nedenstående 3 leveringsformer:
Levering 1 - leveret ved vognkant (pris fremgår af ordren):
Levering med forvogn med løftebagsmæk - Dette kræver at pallestørrelser kan håndteres med almindelig
palleløfter (max elementstørrelse BxH 180x210cm) og er betinget af at der er fast, plan vej og regulær
kørefast aflæsningsplads.
Det skal være muligt at køre til adressen med et vogntog på ca. 10 – 15 meter.

Levering 2 - leveret uden aflæsning (pris fremgår af ordren):
Levering med forvogn/hænger uden løftebagsmæk - Denne leveringsform kan vælges uanset om pladsen er
let tilgængelig eller svær tilgængelig, men det kræver at kunden sørger for aflæsning med Manitu eller
truck på aftalte leveringstidspunkt. Pallerne kan løftes af forvogn/hænger fra siden og/eller bagfra.
(Bemærk at en palle vinduer/døre/hæveskydedør let kan veje 500 - 700 kg)
Aflæsning sker på kunden ansvar. Det skal være muligt at køre til adressen med et vogntog på 18-20 meter.
Oplys venligst hvis tilkørselsforholdende er vanskeliggjort af fx store træer/problemer med at vende mv.

Levering 3 - leveret inklusiv aflæsning med kran (merpris fra Kr. 2.900, - ex moms):
Levering med forvogn/hænger m/truck eller lille kran - Denne leveringsform indeholder levering og
aflæsning, uanset pallestørrelse på svært tilgængelige byggepladser med grusvej/ikke kørefast
aflæsningsplads eller hvor elementer ønskes aflæsset på blødt/ufarbart terræn.
Det skal være muligt at køre til adressen med et vogntog på 18-20 meter.
Oplys venligst hvis tilkørselsforholdende er vanskeliggjort af fx store træer/problemer med at vende mv.

Tidslevering:
Vi kan i forbindelse med de 3 ovenstående leveringsformer tilbyde levering inden for et aftalt tidsinterval –
dette vil dog medføre et tillæg på kr. 600,- – kr. 1.000,- ex moms pr. aflæsning.

Bemærk:
Er der behov for anden leveringsform end beskrevet ovenfor, kan vi kontaktes på nedenstående
telefonnummer og så finder vi i fællesskab en tilpasset leveringsløsning.

LivingBetter A/S
Borupvej 1c
DK-7330 Brande

Tel. +45 81818110
CVR nr. 32317286
info@livingbetter.dk
www.livingbetter.dk

