Viktig information till dig som köpt kassaskåp
Tack för din beställning!
Ditt skåp skickas direkt från vår leverantör och vi återkommer så snart vi fått veta datum för det.
Du kommer sedan att bli kontaktad av fraktbolaget för bokning av dag och tid för leveransen.

***
Vid “Leverans utan inbärning” kommer skåpet att levereras av Schenker med leverans till din
tomtgräns (vid leverans till villa) eller till porten (vid lägenhet eller kontor). Observera att du sjlälv
är ensam ansvarig för inbärning av skåpet efter leverans.
Om leveransen fördröjs på grund av att du inte kan ta emot skåpet eller inte kan nås på telefon,
utgår från den fjärde arbetsdagen en lagerhyra om f n 225 kr inkl moms per dag.

***
Om du beställt “Leverans med rak inbärning” sker leveransen till önskad plats inne i bostaden
eller kontoret. I priset för rak inbärning ingår dock max 2 trappsteg och max 2 trösklar. Om
du önskar inbärning och har fler än 2 trappsteg eller 2 trösklar måste du kontakta oss
omgående för en individuell offert.
Om förutsättningarna på plats skiljer sig från beskrivningen ovan kommer ytterligare kostnader
tillkomma.
Hör vi inget från dig gällande ändringar av inbärning så skickas ditt skåp direkt från vår
leverantör så snart som möjlig. Du kommer att bli kontaktad av fraktbolaget för bokning av dag
för leveransen, när skåpet ankommit terminalen.

***
Observera att vid tillval om fastbultning/limning av skåpet på en av dig aviserad plats, att det
är ditt ansvar att säkerställa att den aviserade platsen lämpar sig för fastbultning och att det är
säkert att borra i golvet eller väggen (tex att det inte finns golvvärme, vattenledningar eller
elledningar). Borrning sker alltså alltid på din egen risk och ansvar.

***
Om du beställt upphämtning på fabrik så återkommer vi till dig så snart vi fått information om
när skåpet finns redo för upphämtning.

Om du har frågor, vänligen kontakta oss. Kontaktinformationen hittar du i orderbekräftelsen.

