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● Kunderna informeras om ungefärlig leveranstid en arbetsdag före leveransen 
– det anges tidsramar för leveransen, till exempel 10-12, 14-16. 

● Varor levereras inte under helgerna utan endast på vanliga arbetsdagar 
(Mån-Fre) mellan 7.30 och 17.00.  

● Kunden anger sitt telefonnummer och måste vara nåbar på telefon inom de 
tidsramarna. 

● Leveranstider varierar mellan olika orter och beror på postnummer och 
speditören. Därför informeras alltid Kunden om maximal leveranstid.  

● Exempelvis om varorna skickas på fredag är maximal leveranstid till 
Skellefteå 4 arbetsdagar (leveransen på följande torsdag), trots att Kunden 
får varorna vanligtvis efter 2 arbetsdagar (på följande tisdag).  

● Varorna skickas varje fredag (de lämnar hamnen i Gdynia under helgerna) 
och till södra Sverige skickas varorna också på onsdagar. 

● När varor mottas, måste mottagaren eller en behörig person granska 
varorna. Alla komponenter borde undersökas vid leveransen för att 
kontrollera om de överensstämmer med beställningen, om leveransen är 
fullständig och om komponenterna, inklusive eventuella 
skyddsförpackningar, inte är skadade.  

● En anmälan om eventuella fel eller skador som inträffade under transporten 
måste göras på leveransbesked. 

● PVC-fönster i standardfärger och former (95% av beställningarna) levereras 
inom ca 12-14 dagar från beställningen.  

● Alla våra produkter levereras på speciella, egenutvecklade, starka träpallar 
som skyddar varorna mot skador. Beställningar måste tas emot tillsammans 
med träpallar. Fraktföretaget tar dem inte tillbaka till Polen. 

 
 



● Vanligtvis levereras våra produkter med stora lastbilar som avlastas med 
gaffeltruck (längden på släpvagnen är 13,6m; totallängden på lastbilen med 
släpvagnen är 17m). 

● Man måste ange en sådan leveransadress där lastbilen kan fritt köra in och 
ut, utan att behöva vända om eller backa. Leveransen är inte möjlig på 
återvändsgator, smala gator eller grusväg. 

 

 

● Frakten räknas i den billigaste versionen – en stor lastbil med släp (17m) utan 
bakgavellyft. Kunden meddelar om gaffeltruck finns på plats eller om den skall 
hyras ut av Kunden för en viss tid. Kunden bör även meddela i förväg ifall manuell 
avlastning med två, tre man och skruvdragare planeras.  

● Det är även möjligt att leverera varor med mindre bil med bakgavellyft (t.ex. 
direkt till slutkunden som bor i villaområde). I så fall räknas priset för frakten 
individuellt. OBS! Maximal pallmått i sådana tillfällen är 1,2x2,4x2,2m (djuphet 
bredd/höjd). Fönster eller dörrar som är högre eller bredare än ovannämna mått 
kan ej levereras i mindre bilar med bakgavellyft. 

● Maximal höjd på varje pall är 2,58m. Om varor är högre behövs det en speciell, 
högre släpvagn MEGA. För att optimera transporten har pallarna storlek av 1 
EUR-pallet (0,8x1,2m) och dess mulitplar. Till exempel: en typisk beställning på ett 
hus (ungefär 15st fönster) packas på pall 1,2x2,4m, vilket motsvarar 3 EUR pallets.  



 

● Dessutom arrangerar vi leveranser med produkter från olika tillverkare, så att 
transporten blir så lönsam som möjligt.  

● Alla varor är försäkrade för det belopp som täcker beställningsvärde. Varorna är 
helt säkra. 

● Pallar förekommer i följande storlekar:  

1,2 x 1,6   
1,2 x 2,4   
1,2 x 3,2   
0,8 x 1,2   
0,8 x 2,4   
0,8 x 3,6 

● Entreprenören/montören/mottagaren av varor ansvarar för eventuella skador på 
produkter. Alla uppenbara transportskador och eventuella leveransbrister måste 
rapporteras på leveransbesked eller CMR-dokument. Tillverkaren godkänner inte 
okontrollerat CMR-dokument.  

● Om det inte finns några fel eller bristande delar skall stretch-folie tas bort strax 
efter att leveransen mottagits för att undvika profildeformation.  

● Inför monteringen måste varan undersökas på ett lämpligt sätt av mottagaren 
eller en behörig person. En defekt produkt får inte monteras utan att frågan 
diskuteras med tillverkaren först. 


