Mølballe Elektronisk Opmåling
Vi har valgt at fjerne alle de smarte betegnelser og koncentrere os om vores eksklusive produkter og vores kunder. Vi ved at vi ikke
er eksperter i at montere bordplader men derimod i at producere dem. Derfor tilbyder vi ikke længere montering af bordplader,
MEN vi vil stadig gerne tilbyde præcis digital opmåling, til gode priser, på baggrund af fornuftige betingelser. Endnu en dimension
til Mølballe kvaliteten.

Betingelser for elektronisk opmåling:

Praktiske oplysninger ved bestilling:

• Skal bestilles 2 uger før ønsket opmåling

• Oplys altid kundens navn, adresse og telefonnummer

• Foretages på faste ugedage i henhold til opdeling i distrikter

• Eventuelle kontaktoplysninger til montør

• Ordren laves af samme person fra modtagelse til afsendelse
hos Mølballe.

• Klar specifikation af materiale, farve og tykkelse

• Det er samme person som også udfører opmålingen hos
kunden

samt eventuelle huller tilarmatur, sæbedispenser, quooker osv.,
samt størrelse på elementet.

• Der oplyses leveringsdato ved bekræftelse fra Mølballe. Dette
er datoen varen leveres. Eventuel limning vil ske efterfølgende,
men skal bestilles særskilt
• Levering sker under normale omstændigheder 10-15 arbejdsdage fra bekræftelse
• Levering sker med egen transportør, for at sikre mod eventuelle fragtskader
• Levering sker altid UDEN oplægning af plader
• Eventuelle limninger af Corian® og Zodiaq® udføres i henhold
tilgældende betingelser

• Oplysninger om vask, fabrikat, model, monteringsprincip

• Oplysninger om kogeplade, fabrikat, model, monteringsprincip samt størrelse påelementet.

• Oplysninger om udhæng, både ved låge og synlige ender.
• Der fremsendes en tydelig skitse af køkkenet udført på vores
bestillingspapir med angivelse af forkanter m.m. Suppler gerne
med en oversigt over elementer.

• Inden opmåling vil I blive kontaktet af en medarbejder,

som vil gennemgå bestillingen forud for opmåling. Eventuelle
mangler i bestillingen vil blive afklaret forud for opmåling.
På denne måde sikres der mod eventuelle tvivlsspørgsmål hos
slutkunden.

• For at opmåling kan udføres korrekt, skal køkkenet være

færdig opstillet, og der skal være monteret lister ved vægge,
hvor der ikke er elementer. Konstateres der mangler ved planlagt opmåling, vil opmålingen ikke blive foretaget, og der skal
påregnes en merudgift for forgæves kørsel.

Nettopriser excl. moms 2009
Første Rum					
Efterfølgende Rum på samme adresse 		

= DKK 2000,= DKK 1000,-

Priserne er pr rum på samme adresse indenfor Danmark incl. Brofaste øer, netto ex moms. Priserne er ikke afhængige af antallet af
plader i rummet.
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