Fleksibel levering hos Outline
Standard levering (fri levering)

Outline leverer vinduer og døre i hele Danmark uden beregning (ekskl. Færøerne og
Grønland). Der beregnes dog et fragt tillæg til ikke-brofaste øer (ekskl. Bornholm).

Dine vinduer og døre leveres som standard med en
lastbil med hænger, begge dele med løftebagsmæk.
Bemærkninger:
Mål: 19,25 m og laster 15,6 ladmeter. Pallerne leveres
ved vognkant, hvilket kræver et fast underlag. Vær
opmærksom på at lastbilen ikke kan aflæsse elementer,
der er større end 2 x 2 m i længde og højde, med mindre
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.

19,25 m lang, 3 m bred, 4 m høj

Alternative leveringsformer
Outline leverer som standard som vist ovenfor. I særlige tilfælde
kan det være nødvendigt for dig som kunde at vælge en anden
leveringsform.

10 meter lang, 3 meter bred, 4 meter høj

Forvogn med løftebagsmæk
Det kan være en fordel at vælge denne leveringsform i følgende
tilfælde:
• Der er ikke plads til at standard lastbilen på 19,25 m kan køre
til adressen.
• Ved levering i sommerhusområder med begrænset plads og
i gågader.
Bemærkninger: Forvogn er 10 m lang og laster 7,2 ladmeter.
Lastbilen kan ikke aflæsse elementer, der er større end 2 x2 m i
længde og højde, medmindre kunden kan stille hjælp til rådighed til
aflæsningen. Det er kundens ansvar, at der i så fald er lossegrej på
byggepladsen til aflæsning.

Andre muligheder
• Indlæsning i container på byggepladsen.
• Pakning til søtransport.
Kontakt Outlines Kørsels/Kundecenter for nærmere info på
tlf. 97 21 60 00
SMS advisering med info om leveringsdag
Outline tilbyder SMS advisering 3 dage før levering.
Venligst oplys mobilnummer ved ordreafgivelse.
Der sendes desuden en SMS på leveringsdagen med nærmere
information om leveringstidspunktet.

Er du i tvivl om hvilken alternativ leveringsform, du skal vælge,
så kontakt Outlines Kørsels/Kundecenter på tlf: 97 21 60 00.
Læs mere om Outlines alternative leveringsformer nedenfor:

11 meter lang, 3 meter bred, 4 meter høj

Forvogn med kran
Det kan være en fordel at vælge denne leveringsform i følgende
tilfælde:
• Der er ikke plads til at standard lastbilen på 19,25 m
kan køre til adressen.
• Der er elementer der er større end 2 x 2 m i længde og højde.
• Der er ikke et fast underlag til aflæsning.
• Ved levering i sommerhusområder med begrænset plads og
i gågader.
Pris: Kr. 2300 pr. leverance, pris er inkl. 2 timer til aflæsning
(ikke muligt på ikke brofaste øer) og ex. moms.
Bemærkninger: Forvogn er 11 m lang og laster 7,2 ladmeter.
Kranens rækkevidde er max 10 meter vandret ud fra bilen ved en
pallevægt på max 700 kg. Alle paller sættes på jorden. Ved større
leverancer er det muligt at koble en hænger efter, som laster det
samme. Ved evt. etageløft kontakt venligst Outlines Kørsels/Kundecenter.
Diverse tillæg
• Morgenlevering (mellem kl. 7.00 -10.00): kr. 575 ex. moms.
• Der tillægges gebyr ved forkert adresse (Levering til anden adresse
end aftalt). Spørg for takser i Outlines Kørsels/Kundecenter.
• Det er muligt at ændre leveringsadressen senest 3 dage før levering
til Outlines Kørsels/Kundecenter. Ved ændringer forbeholder Outline
sig ret til at ændre leveringsdagen, hvis den ændrede adresse ligger
uden for den planlagte rute.
• Outline forbeholder sig ret til at fakturere en timepris på kr. 575 kr
ex. moms for ordrer, hvor kunden ikke selv stiller hjælp til rådighed
ved aflæsning.
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