
Monteringsbetingelser 

Nedenstående vilkår er gældende. 
Bemærk venligst at der er ingen retur og 
fortrydelsesret efter godkendt produktionstegning 
på specialfremstillede produkter. 
 
Ved opmåling 
En foreløbig produktionstegning sendes til 
montøren, som han har med sig, når han kommer 
og måler op. Det er meget vigtigt, at køkkenskabe 
er monteret inden vi kommer ellers kan vi ikke stå 
inde for målene. Som kunde skal du sikre sikker 
og uhindret adgang til stedet for opmåling. Fjern 
eventuelle genstande, der hindrer udførelsen af 
arbejdet, og der skal være ordentlig belysning i 
rummet. Hvis køkkenskabe ikke er monteret når 
vi kommer, faktureres du for ekstra kørsel.  
Det er vigtigt, at køkkenet er installeret korrekt og 
i vater ellers påvirker det bordpladerne. Der må 
ikke flyttes på skabe efter opmåling. Tegningen 
sendes derefter til fabrikken, som straks starter 
produktionen efter din endelige godkendelse. 
Hvis der har været store ændringer i målene i 
forhold til det accepterede tilbud, vil du modtage 
information om prisændringer, der både kan være 
mere eller mindre. Hvis købet annulleres af 
køberen, faktureres du stadig for opmåling. Vi er 
kun ansvarlige for opmåling, hvis vi også 
monterer. Hvis der er et ønske om midlertidige 
bordplader, skal det bestilles før opmåling. 

Ved montering 
Har du bestilt montering, leverer montøren 
bordpladerne i det omfang det er muligt ellers vil 
der blive leveret af fragtmand før aftalt montering.  
Demontering af evt. gammel bordplade eller 
bortskaffelse af emballage er ikke en del af 
prisen, det skal kunde selv stå for. I nogle tilfælde 
vil montøren være i stand til at tage sig af det 
mod en merpris. Kunde skal også sørge for der er 
uhindret adgang ved montering, samt at der er 
nødvendig plads i vaskeskab og under kogeplade 
iht. bestilt bordplade, vask og udskæring. 
Montering af armatur, kogeplade, el-søjle osv. er 
ikke inkluderet i prisen (en god tommelfingerregel 
er, at montøren ikke er ansvarlig for montering af 
dele, der kræver tilslutning under bordpladen). I 
nogle tilfælde kan montøren være behjælpelig 
med dette, mod ekstra betaling.  
Som kunde skal du sørge for, at gulvet på 
installationsstedet er dækket af et solidt, 
skridsikkert materiale. Vores montører er 
forpligtet til at bruge sikkerhedssko, der ellers kan 
skade gulvet. Som kunde er du indforstået med 
at montering i gennemsnit tager mindst 2-4 timer. 
Vores montører kan tage billeder af arbejde, der 
udføres til senere kvalitetskontrol. Efter 
afslutningen skal du som kunde godkende 
monteringen, således at montering er færdig 
gennemført når montøren forlader stedet. 

Priser 

Inkluderet i standard montering er: 
Levering 
Oplægning 
Samlinger, hvis der er nogle 
Fuge langs væg 

Ikke inkluderet ved standard montering: 
Ilægning af kogeplade ..... kr. 300,- 
Planlimning af kogeplade med fuge ..... 600,- 
(ikke tilkobling, dette skal udføres af elektriker) 

Montering af el-søjle ..... 400,- 
(ikke tilkobling, dette skal udføres af elektriker) 

Montering af armatur..... 400,- 
(ikke tilkobling, dette skal udføres af vvs installatør) 

Demontering af gammel bordplade ..... 1.500,- 

Bortskaffelse af emballage/affald ..... 800,- 

Ekstra arbejde, montør timepris ..... 600,- 

Såfremt ydelser som ikke er inkluderet i standard 
montering ønskes, sætter vi stor pris på at det 
bestilles i forvejen. Der er ingen garanti for at 
montør har tid og mulighed for at udføre ekstra 
ydelser, hvis vi ikke ved det på forhånd. 

Alle priser er inkl. moms. 
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