NO

Simple, different, better

Half Risk / All Risk Formular
FORHANDLER INFORMASJON
Mail: order@pfp.dk

Butikk:

Mobil:

Konsulent:

Mail*:
AllRisk

*Oppgi e-postadresse og motta alle datoer og
klokkeslett for tidsplan, oppmåling og montering.

HalfRisk

SLUTTKUNDE INFORMASJON
Rekv. nr.:

Mobil 1:

Navn:

Mobil 2:

Adresse:

Mail*:

Etasje:

*Oppgi e-postadresse og motta alle datoer og
klokkeslett for tidsplan, oppmåling og montering.

Postnummer:

By:

SNEKKER / MONTASJEANSVARLIG
Mobil:

Navn:
Inngang med nøkkelboks:

Ja

Nei

Mail*:

Kode:

*Oppgi e-postadresse og motta alle datoer og
klokkeslett for tidsplan, oppmåling og montering.

KONTAKT VED OPPMÅLING + MONTERING
Oppmåling er klar fra kl. 07.00 på ukedag:
Kontakt ved

Oppmåling

i uke:
Montering

Konsulenten
Sluttkunde
Snedker/montasjeansvarlig

Service

Oppmåling og montering bekreftes i første omgang
ved ordremottagelsen med et intervall på 3 dager, og
bekreftes endelig uken før, inkl. et klokkeslett.
(Dag 1 er alltid den dagen der vi kan komme inn fra
kl. 07.00 på dagen)

PRODUKTTYPE
Materiale
Tykkelse
Benkeplate
Ingen

Overheng målt fra skrogfront		

mm.

Overheng målt fra skrogsidene		

mm.

Evt. overheng i forb. m. spiseplass

mm.

Overheng

For
t
nes sette
te s lse p
ide å

Lister

Dør

Ønsket overgang til vegg: Fuge

Skrog

Forkantprofil

PRODUKTTYPE FORTSAT
Evt. underlagslister:

Nei		

Spesielle ønsker vedr. plassering av samlinger
(hvis ikke plasseres de som PFP finner det mest hensiktsmessig)

Farge på front:
Innrettet med:

Skrog

Dører

(+2 mm)

Annet:
+2 mm. Underlagslister monteres alltid 2 mm foran skrog/dør

VASK
Modell
Monteringsmetode:

Underlimt

Planlimt

Ønsket plassering i skap Midt

Annet

Avløp

Høyre

Venstre

Kum

Høyre

Venstre

Underfresing

Integral

Innsveiset

		

Plassering av hull for armatur
(std. Ø35) (Hvis hullet skal utføres i platen)

Quooker (std. Ø35)		Andet

PLATETOPP
Platetopptype (spesifikasjoner skal alltid sendes med)
Montering

Planlimt

Utskjæring

Ønsket plassering i skap Midt

Annet

Fuging av platetopp

Nei

Ja

Ved gaffelskjøter, samt løse for- og bakstykker, fuges evt. planlimt kokeplate ikke i forbindelse med montering
av benkeplaten (pga. tørketid ved skjøting.)Fuging ved gaffelskjøt og løse for- og bakstykker i forbindelse med
planlimte kokeplater kan kjøpes ekstra. Dette arbeidet faktureres enten etter innhentet forhåndstilbud eller
medgått tid. (Kan ikke utføres samme dag som montering)

YTTERLIGERE KOMMENTARER
Kran – forventer du at det skal brukes kran til denne saken?
Flere rom – oppmåling ønskes i:

Kjøkken

Ansvarlig for montering av skap:		

Ja
Bad

Forhandler

Nei
Vaskerom
Sluttkunde

Ytterligere kommentarer

Betingelser

Oppmåling kan først bookes når dette skjemaet er korrekt utfylt. Det skal i tillegg sendes med en skisse over kjøkkenoppstillingen.
PFPs oppmåler avklarer IKKE designspørsmål med sluttkunden. Hvis en oppmåling avbestilles eller flyttes senere enn 5 arbeidsdager før utførelsen, faktureres
halvparten av den avtalte pris. Hvis avlysningen eller flyttingen av arbeidet skjer senere enn 24 timer før den skulle vært påbegynt, faktureres hele den
avtalte prisen for arbeidet. Leveringstiden fra oppmåling til montering er ca. 12 arbeidsdager. Endelig ordrebekreftelse sendes umiddelbart efter oppmåling.

JA, jeg har lest og akseptert betingelsene.
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BETINGELSER VED HALF-RISK/ALL-RISK/LEVERING MED MONTERING

Half Risk / All Risk
Slipp ansvar og bekymringer!
Oppmåling og montering av benkeplater er ofte forbundet med usikkerhet og stort ansvar. Jo dyrere benkeplaten er, desto større er bekymringene. PFP
har et konsept som kan bidra til rolig nattesøvn og sikkerhet for god inntjening.
Half Risk
PFP utfører oppmåling ute hos kunden, og tar ansvaret for at benkeplaten passer ved levering.
All Risk
PFP måler opp, leverer og monterer benkeplaten, og tar dermed ansvaret for at benkeplatene monteres korrekt. Korrekt montering er spesielt viktig for å
være dekket av produktgarantien. (All Risk utføres kun hvis oppmåling av benkeplatene er utført av PFP)
Levering med montering
PFP står for levering og montering av benkeplater
Slik gjør du!
• Bestill benkeplatene dine som vanlig med kundens adresse og telefonnummer påført på ordren.
• Oppgi i ordren om du ønsker Half Risk eller All Risk.
• Angi hvilken uke PFP kan foreta oppmåling hos kunden.
• Fyll ut og send med et skjema for Half Risk/ All Risk. (Alle felter må være utfylt)
Husk!
Kjøkkenelementer må være ferdigmontert før oppmåling. Det er forhandlerens ansvar å sikre at kjøkkenet/soklene osv. er montert slik at kjøkkenet ikke
gir etter når skap og skuffer tas i bruk. Adgang til oppmåling og montering må kunne skje uhindret. Eventuell utskjæring for vask mm. Må være utført
før benkeplaten leveres.
Oppmåling utføres langs vegg. Evt. skråsnitt legges til i den endelige ordrebekreftelsen. Dersom det ikke ønskes oppmåling langs vegg, må dette
påføres Half Risk / All Risk-skjemaet.
Slik gjør vi det ved Half-Risk og All-Risk
• PFP bekrefter ordren med ca. mål.
• PFP bekrefter dato for oppmåling og evt. montering, og ringer deretter til kunden og avtaler spesifikt tidspunkt.
• PFP foretar oppmåling, levering og evt. montering på avtalte tidspunkter.
Slik gjør vi ved levering med montering
• PFP bekrefter benkeplatene med de målene forhandleren har oppgitt, inkl. dato for montering
• PFP utfører levering og montering på det avtalte tidspunktet
Etter montering av benkeplate må det forventes at det kan forekomme mindre riper og støt på vegger, og at disse må fikses av en maler. Dette er ikke en
kostnad som er omfattet av All-Risk / Levering med montering.
Se priser mm. i PFP’s prisliste. Vi gjør oppmerksom på å marmor kun kan bestilles med All-Risk.
Half Risk / All Risk forutsetter følgende:
A. Fri og uhindret adgang til hus, kjøkken mv. (Det må tas hensyn til platenes dimensjoner når det gjelder plass i oppgang mm.)
B. Risikofri adgang, inkludert stabilt underlag. Av sikkerhetsmessige grunner bruker vi vernesko ved montering, eventuell tildekking av gulver
må gjøres før vi ankommer.
C. Korrekt og forsvarlig monterte skape (rette og i vater)
D. At evt. utskjæringer i skap for kokeplater og vasker er gjort
E. At det er etablert forsvarlig understøtte for benkeplaten (benkeplate bør generelt være understøttet for hver 600 mm)*
F. Ved levering med opplegging og levering med montering skal det være min. 4 mm luft til fuge, ved alle ender og kanter mot vegg og skap
(PFP fuger alltid med hvit malbar fuge langs vegg, med mindre annet er oppgitt i bestillingen og bekreftet spesifikt)**
G. Det er kjøkkenfirmaets ansvar å ta høyde for at kokeplater, vasker osv. stikker dypere enn benkeplatens tykkelse.
H. I forbindelse med levering med montering må de oppgitte målene være korrekte, slik at monteringen kan utføres uten tilpassing av benkeplatene.
Dersom ovenstående ikke overholdes, lesses benkeplatene av så nærme eiendommen som transportøren finner det mulig og forsvarlig, alternativt tas
benkeplaten med i retur til lager. Lagerleie etterfaktureres med kr. 689,- pr. påbegynt uke. Det gis ikke avslag i prisen. Alternativt faktureres evt. ekstra
tidsforbruk som skyldes at pkt. A-H ikke er oppfylt. Eventuelle utgifter til kran er ikke medregnet og vil bli fakturert i etterkant.
* Benkeplater av stein og keramikk har ekstra stor risiko for å brekke dersom de ikke er fullt understøttet hele tiden. Derfor er det viktig å være ekstra
nøye på at benkeplatene alltid har full understøtte når skap og skuffer tas i bruk. Det bør derfor med jevne mellomrom kontrolleres og eventuelt 		
justeres, slik at benkeplaten alltid er fullt understøttet.
** Vi anbefaler at den hvite malbare fugen males etter montering av benkeplatene
NB: Kokeplater må være klare til fuging uten ytterligere forberedelse eller montering av tilhørende deler.
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