VIGTIG INFORMATION
MONTAGESERVICE
Kære kunde,
Tak for din forespørgsel/bestilling af montageservice af Vitavia drivhuse. Herunder er en række
informationer og betingelser vedrørende vores montageservice, som du bedes gøre dig bekendt
med.
Ved din accept af det fremsendte tilbud på montage, bekræftes samtidigt nedenstående
betingelser:

Generelle betingelser:
•

Der skal sikres gode adgangsforhold for montøren til montagestedet, herunder
parkeringsmulighed i rimelig nærhed af montagestedet.

•

Under montagen skal montøren have adgang til toilet, strøm og vand.

•

Som kunde skal du være til stede ved opstart af montagen, så den nøjagtige placering
kan aftales.

•

Montagestedet skal være klargjort til at montagen kan påbegyndes.
Det er desuden kundens ansvar at montagestedet er kontrolleret frit for el, gas og vandog kloakledninger.

•

Vejret eller sygdom kan betyde at vi desværre må aflyses montagen med kort varsel. I
tilfælde heraf vil vi hurtigst muligt fremsende nyt forslag til montagedato.

•

I ordrebekræftelsen du modtager pr. mail, vil montørens kontaktoplysninger fremgå. Du
er velkommen til at kontakte montøren et par dage før montagen, f.eks. for nærmere
information om forventet ankomsttidspunkt på montagedagen.

Montagen omfatter:
Vi tilbyder 2 forskellige montageløsninger alt efter dit valg af sokkel/fundament.
1. Standardmontage inkl. udlægning af stålsokkel samt fastgørelse til betonfliser.
• Du har allerede lagt betonfliser hvor drivhuset skal monteres. Fliserne skal ligge plant
uden niveauforskelle som overstiger +/- 1 cm pr. meter.

•

Vi udlægger den tilkøbte stålsoklen direkte på dine betonfliser, og montere efterfølgende
drivhuset. Stålsoklen fastgøres til betonfliserne med betonskruer.

2. Standardmontage inkl. udlægning af stålsokkel samt punkstøbning af sokkelspyd.
• Du ønsker drivhuset opstillet på betonfliser, jordstykke eller andet plant underlag som
ikke har niveauforskelle som overstiger +/- 1 cm pr. meter.
•

Vi udlægger stålsokkel samt sokkelben, som punktstøbes med betonmix. Ved
flisebelægning, fjerner montøren det nødvendige antal fliser så der kan graves huller til
sokkelbenene. Efterfølgende monteres drivhuset som fastgøres til stålsoklen.

Montagen omfatter ikke:
•

Ved montage af vægdrivhuse er tætning med silikone/fugemasse mod murværk ikke
inkluderet i montageprisen.

•

Bortskaffelse af emballage er ikke inkluderet i montagepriser.

•

Ekstraudstyr er ikke inkluderet i montageprisen, medmindre det fremgår udtrykkeligt af
tilbuddet.

•

Ved punktstøbning i forbindelse med flisebelægning, fjerner montøren det nødvendige
antal fliser hvor sokkelben skal nedstøbes. Reetablering og tilskæring af fliser er ikke
inkluderet i montageprisen.

Ekstra arbejde:
•

Hvis montagestedet ikke er klargjort på montagedatoen, og montagen forsinkes eller må
aflyses faktureres et tillæg på kr. 1.500,00 inkl. moms.

•

Ved ekstraarbejde som f.eks. opgravning af rødder, store sten eller lign. vil dette blive
afregnet efter fast timesats på kr. 650,00 inkl. moms.

Har du spørgsmål til montagen, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 66151030 eller via
e-mail på kundeservice@vitavia.dk
Med venlig hilsen
VITAVIA / OPJ A/S
Montageservice

