FLEKSIBEL LEVERING

Fleksible leveringsløsninger til dit byggeprojekt.

FRI LEVERING

TILPASSET LEVERING

Vi leverer dine vinduer og døre i hele Danmark
samt brofaste øer kvit og frit ved køb over 3.500.

TILLÆGSYDELSER

Det kan være nødvendigt for dig at vælge en
anden leveringsform tilpasset dit byggeprojekt
f.eks. forvogn og ledsagertruck.

Dine vinduer og døre leveres som standard med
en lastbil med hænger, begge dele med løftebagsmæk.

Der er altid forsendelser, der kræver særlig
opmærksomhed. Derfor tilbyder vi en række
tillægsydelser, som du finder herunder:

Fordel at vælge disse leveringsforme i
følgende tilfælde:

Tillægsydelse

• Der ikke er plads til standard lastbil på 17,5 m.

Kan leveringsadresse- og dag ændres?
JA – senest 3 dage før levering

• Elementerne er større end 2 m i længden
eller højden.

Du har mulighed for at vælge en anden leveringsdag eller omdirigere forsendelsen – f.eks. til en
anden adresse uden ekstra omkosning senest
3 dage før levering ved henvendelse til vores
kundeservice. Leveringsdagen fremgår af din
ordrebekræftelse.

Morgenlevering
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Mellem kl. 7.00-10.00

• Der ikke er et fast underlag til aflæsning.

Lagerhotel

• Ved levering i sommerhusområder og gågader
med begrænset plads.

Pris pr. palle pr. døgn

10

Ændring af leveringsadresse
Leveringsform

Via vores Track & Trace service kan du desuden
få oplyst i hvilket tidsrum leveringen vil ske.

Pris

Forvogn m. løftebagsmæk
Ledsagertruck
Pris inkl. 2 timer til aflæsning, dog
ikke muligt på ikke brofaste øer.

STANDARD LASTBIL
Længde 17,5 m
Bredde 3 m
Højde 4 m

1.200

2.000

Ændring af leveringsdag

Bemærkninger forvogn: Forvogn er 10 m lang og laster 7,2 ladmeter.
Lastbilen kan ikke aflæsse elementer, der er større end 2,00 m i længden eller i højden, medmindre kunden kan stille hjælp til rådighed til
aflæsningen. Det er kundens ansvar, at der i så fald er lossegrej på
byggepladsen til aflæsning.

&T
TRACK g Plus
Basis o

1.000

Ikke-brofaste øer

LEDSAGERTRUCK
Længde 17,5 m
Bredde 3 m
Højde 4 m

NYHED
RACE

750

Hvis ikke meddelt senest 3 dage før
oprindelig levering

Vi forsøger at finde den korrekte
adresse og gennemføre leveringen,
dette medfører tillæg.

Bemærkninger standard: Mål: 17,5 m og laster 13,6 ladmeter.
Pallerne leveres ved vognkant, hvilket kræver et fast underlag. Vær
opmærksom på at lastbilen ikke kan aflæsse elementer, der er større
end 2,00 m i længden eller i højden, medmindre kunden kan stille
hjælp til rådighed til aflæsningen. Ved levering til ikke-brofaste øer,
sker det som standard ved kajkant, hvis ikke andet er aftalt.

750

Hvis ikke meddelt senest 3 dage før
oprindelig levering

Forkert/mangelfuld adressse

FORVOGN
Længde 10 m
Bredde 3 m
Højde 4 m

Optimalt
overblik
& forbedret
service

Pris

Herunder Bornholm, Færøerne
og Grønland.

Fragt beregnes

Køb under 3.500

Fragt beregnes

Alle priser er i DKK ekskl. moms.

Er du i tvivl om hvilken leveringsform
du skal vælge, så kontakt
logistikcenter Vinduer & Døre
SMS ADVISERING

TRACK & TRACE

HISTORIK

DOKUMENTATION

Modtag e-mail eller SMSbesked dagen før i
forbindelse med levering.

Følg din forsendelse døgnet
rundt via vores Track & Trace
Basis og Plus.

Hurtigt og bedre overblik
over dine forsendelser.

Elektronisk dokumentation
– din garanti for kvalitet
af levering.

Ålborgvej 86

9800 Hjørring

Tlf. +45 96 23 47 28

vindueskorsel@glaseksperten.dk

vindueskorsel@glaseksperten.dk

+45 96 23 47 28

www.glaseksperten.dk

