
Er referensVår referens

Godsmärkning

Ert Ordernr

Kundkod Sida

1 / 2

Momsreg.nr

Order lagd Sista rev.dag

Telefonnummer Faxnummer

Utskriftsdatum

2017-01-302017-01-30

PK 261803 Maria Kristoffersson Peder Klingborg SE556501354601

80644

SANDGATANS BYGG 0340-69 00 00 0340-69 00 19

229963

2017-02-03

Specifikation

Leveransadress

Varbergs Trä AB Woody Bygghandel

Box 1113

Susvindsvägen 22

432 15 VARBERG

Sverige

Postadress

Varbergs Trä AB Woody Bygghandel

Susvindsvägen 22

432 31 VARBERG

Sverige

Tele Avisering Leveransvillkor Leveransvecka

2017 9DAP (Lev olossat köpare)

Lev. vecka gäller för leverans från fabrik.

 Beskrivning och utförande

Alu beklädnad Utvändig kulör Invändig kulörInvändig profil Glasningsmet.

Rundad S 0502 Y S 0502 YNej ND-secureRundad

Utvändig profil

Glasspecifikation från utsidan

PthXN (4mm); SwisspacerU vit (16mm); Argon; Planiclear (4mm); SwisspacerU vit (16mm); Argon; PthXN (4mm);

BxHPos ArtikelAntalLittra

16 x 21 /FF13FDB-2 (ff) v 101 1
(1584 x 2085)

HANDTAG: Hoppe London Natur Typ 1 (förberedd för cylinder in)

GÅNGJÄRN: Justerbart säkerhetsgångjärn, Vitlack

TILLVAL:

 - Karmhylsa ÖUS

BÅGE1: BRÖSTNING: Spårad ut / Slät in

BÅGE2: BRÖSTNING: Spårad ut / Slät in

Antal fönsterenheter:  1

Observera: Utåtgående enheter samt skjutdörrar beskrivs i ritning utifrån sett. Inåtgående enheter beskrivs i 

ritning inifrån sett.

Riktlinjer för beräkning av u-värde (W/m²K)

NorDan utför beräkningar med THERM 5:2, enligt standard SS-EN-ISO 10077-1 & 2 och SS-EN 673 efter rekommendation av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Angivna u-värden i denna offert är beräknade utan att beakta eventuella glasdelande poster, fasta spröjs och spaltventiler som kan förekomma i offerten och i viss mån påverkar u-värdet.

Angivet totalt u-värde innefattar endast de produkter där u-värde kunnat beräknas.

Postadress

Grebbestadsvägen 8

457 91 Tanumshede

Org. Nr.

VAT nr

Telefonnummer

Faxnummer

5562944529

SE556294452901+46 (0) 10-130 00 05

+46 (0) 10-130 00 00NorDan AB

Grebbestadsvägen 8

457 91 Tanumshede

SWEDEN

Bankgiro

314-8913

Besöksadress

SE8412 0000 0001 2470 1133 93IBAN

Swift

DABASESX



Sida

2 / 2

Ordernr

2299632017-01-30

Utskriftsdatum

Försäljningsvillkor

För leveransen gäller allmänna bestämmelser enligt 

ABM07 med tillägg enligt nedan.

 
n Det är köparens skyldighet att kontrollera att 

orderbekräftelse överensstämmer med lagd order.

n Kan köpare inte tyda NorDans kodbeteckningar, skall 

NorDan omgående kontaktas för förklaring av bekräftelse.

n Revideringar som är NorDan tillhanda senare än sista 

revideringsdag enligt bekräftelse, debiteras med verklig 

kostnad dock minimum kr 500:- exklusive moms.

n Revideringar kan medföra att leveranstiden förlängs.

n Lagerorder kan inte revideras eller avbeställas.

Leveransvillkor

n Korrekt leveransadress och eventuell avisering skall anges 

vid order.

n Angiven leveransvecka på orderbekräftelse avser 

leveransvecka från fabrik. NorDan ansvarar ej för 

eventuella förseningar orsakade av transportföretaget.

n Fönster och dörrar levereras DAP enligt Incoterms 2010 

(levererat olossat köparen), om annat ej anges vid 

bekräftelse.

n Felaktig avisering samt avsaknad av hjälp vid avlastning på 

slutdestinationen medför extra kostnader i form av 

merarbete samt extra kostnader. Dessa kostnader 

faktureras köparen.

n Produkter emballeras normalt på "byggpall", vilka debiteras 

köparen. Kostnaden för pallar är ej redovisad på 

orderbekräftelse (läs mer om retursystemet byggpall på: 

http://www.byggpall.se

Reklamation

n Eventuell reklamation skall ifyllas på särskild 

reklamationsblankett, som erhålles från NorDan.

n Varor kan endast reklameras om fönster mottagits, 

levererats, lagrats, monterats och underhållits enligt 

NorDans anvisningar.

Transportskada

n Transportskada måste ovillkorligen anmälas inom 5 

arbetsdagar till transportföretagets reklamationsavdelning.

n Chauffören skall skriva på fraktsedeln att leveransen är 

transportskadad.

n Transportskadan skall dessutom anmälas till 

leveransavdelningen på NorDan AB.

Betalning

n Faktura skall betalas inom 30-dagar från fakturadatum, om 

annat ej överenskommits.

n Om NorDan vid tillfälle för leverans har krav mot köparen, 

kan leverans hållas kvar som säkerhet.

n Vid försenad eller utebliven betalning förbehåller sig 

NorDan rätten ätt häva köpet och omedelbart återtaga 

varor.

n Levererade varor förblir NorDans egendom till dess de 

tillfullo betalats.


