LEBA levert & montert

Forutsetninger - MÅ LESES!
Versjon 2.0

Til grunn for tjenestene i LEBA levert & montert konseptet ligger det noen forutsetninger, og som det
er viktig å sette seg godt inn i. LES DERFOR DISSE PUNKTENE NØYE!
Forutsetninger for prisene i LEBA levert & montert tjenestene:
 Tilgang med bil, parkering, bæring, vanskelig tilkomst, osv.
LEBA sine samarbeidspartnere må ha tilgang til monteringsstedet med bil på en slik måte at man får
parkert lovlig og båret inn varene uten heftelser eller unødig tidsbruk. Videre så må bilen kunne stå
parkert lovlig i den tiden det tar å utføre monteringsoppdraget. Eventuelle kostnader til parkering må
dekkes av kunde, og kan bli etterfakturert.
I tillegg så vil kostnader forbundet med bæring, vanskelig tilkomst, og så videre, utover det vi definerer
som normalt, bli belastet etter reelt medgått tid.
 Stedet for montering kan ikke ha skjevheter utover det vi definerer som normalt.
Eventuelle skjevheter må utbedres før montering, og må ordnes og/eller bekostes av kunde. Det er
kundes ansvar at stedet for montering ikke har skjevheter utover det vi definerer som normalt. LEBA
sine samarbeidspartnere kan i de fleste tilfeller påta seg arbeidet med utbedring av skjevheter, mot
tillegg i prisen. Arbeidet vil bli belastet etter gjeldende satser og reelt medgått tid/materiell.
 Stedet for montering skal være klargjort og ryddet.
Stedet for montering skal være klargjort og ryddet, herunder så skal lister være fjernet, og gi uhindret
arbeid for montørene. Hvis LEBA sine samarbeidspartnere skal levere og montere anslag, så trenger
ikke lister å fjernes. Hindringer som sinker eller gir stopp i arbeidet, herunder skjevheter som hindrer
eller vanskeliggjør monteringen, arbeid med listverk, rydding og klargjøring av monteringsstedet,
venting, e.l. vil bli belastet kunde etter reelt medgåtte timer.
 Tilgang på strøm, og plass til å arbeide, ekstraarbeider, osv.
Montørene må ha tilgang til strømuttak for sager og eventuelt annet verktøy, samt fornuftig plass til å
utføre arbeidet på. Ekstraarbeid som enten er påkrevd eller ønsket av kunde, vil bli belastet etter reelt
medgåtte timer. Dette samme gjelder for ekstra tid som følge av manglende tilgang på strøm, for liten
arbeidsplass, e.l. For montering av skråskjærte dører, hjørneløsninger, hengslede dører, skyvedører mot
skråtak, montering av tak, eller lignende spesielle løsninger, så vil det alltid komme tillegg i forhold til
våre standard priser – og vil bli etterfakturert etter reelt medgått tid. All montering skjer etter våre til
enhver tid gjeldende standard metoder og rutiner.

 Ettermonteringer, ekstraarbeid, osv.
Dersom kunde ønsker ettermonteringer, ekstraarbeid, eller lignende utført etter at monteringsjobben er
ferdig, så utføres disse gjerne – basert på våre til enhver tid gjeldende priser og betingelser. Det blir
beregnet 1 oppstartskost for hvert oppmøte.
 Serviceoppdrag
LEBA sine samarbeidspartnere garanterer naturligvis kvaliteten på sine monteringer. Om det i etterkant
skulle oppstå ting med skyvedører eller innredning som medfører behov for serviceoppdrag, så er dette
kostnadsfritt så lenge dette skyldes produktfeil, eller feil ved montering. Dersom serviceoppdraget
skyldes brukerfeil, eller andre årsaker utenfor LEBA eller samarbeidspartnernes kontroll, så vil dette bli
etterfakturert etter til enhver tid gjeldende priser og betingelser – samt tillegg for oppstartskost pr.
oppmøte.
 Generelt
Ved kontrollmåling eller ved oppstart montering, så kan det fremkomme behov for tillegg som det med
rimelighet ikke har vært mulig å forutse tidligere. Dette kan eksempelvis være anslag, spesialtakskinne,
utbedring av skjevheter, arbeid med listverk, fuging, annet ekstra arbeid, e.l. som ikke er inkludert i
våre priser – se også listen ovenfor.
Dette vil bli etterfakturert etter gjeldende priser og betingelser. Selv om vi alltid prøver å inkludere alle
ting i tilbudet, så vil det kunne dukke opp ting som det ikke var mulig å forutse. Det er derfor viktig at
du gir oss mest mulig informasjon før vi setter opp tilbudet.
De mest vanlige tilleggene er, men ikke begrenset til:
 Arbeid i forbindelse med skjevheter (herunder spesialtakskinner)
 Anslag (LEBA anbefaler generelt bruk av anslag for et mer estetisk resultat)
 Arbeid med listverk, samt fuging (eksempelvis på badegulv)
 Arbeid med mur/gips tak/vegg
 Timearbeid grunnet manglende klargjøring og/eller hindringer
 Bortkjøring av emballasje
 Demontering og/eller fjerning av eksisterende garderobe
De til enhver tid gjeldende satser for timearbeid gjelder. Ved nytt oppmøte, så belastes alltid ny
oppstartskost – altså belastes 1 oppstartskost for hvert oppmøte.
LEBA levert & montert tjenestene skal forskuddsbetales, sammen med de øvrige produktene, før
arbeidet startes. Eventuelle tillegg og ekstrakostnader som ikke er tatt med i den opprinnelige
monteringskostnaden, vil bli etterfakturert som nevnt i dette skrivet.
Har du spørsmål omkring dette, så ta alltid kontakt! Sjekk også vår prisliste for ekspert-montering av
skyvedørsløsninger!

Følgende er inkludert i våre forskjellige monteringspriser:
 Montering skyvedører.
Montering av skyvedører inkluderer montering av tak og gulvskinne, samt innsetting av skyvedøren
basert på vår standard metode. Det understrekes at monteringsprisen gjelder pr. dør. Til sammen utgjør
altså monteringen av skyvedører det som vi definerer som en komplett front – basert på vår standard
metode. Innjustering av dører, samt montering av eventuelle dempebørster og/eller standard posisjonsstoppere er inkludert i prisen. For montering av gulvskinne så må kunde enten ta med tilvalget
«dobbeltsidig tape gulvskinne» ved bestilling av skyvedørsløsningen, eller så blir gulvskinnen skrudd til
gulvet – uten ekstra kostnad (skruer blir da synlige på gulvskinnen, og det blir skruehull i gulvet).
Montering av eventuell endevegg eller anslag er tillegg i prisen, og det samme gjelder soft-close, samt
innredninger, osv. Ved spesielle løsninger så som montering mot skråtak, skråskjærte dører,
hjørneløsninger, montering av garderobehimling/tak, eller andre spesielle løsninger, så prises dette alltid
på forespørsel. Les også nøye punktene «forutsetninger» og «spesielle løsninger» under. Ta alltid
kontakt med oss om du er usikker!
 Montering endevegg.
Gjelder montering av endevegg levert av LEBA, og ved montering sammen med skyvedører. Det må
bestilles monteringsvinkler for montering av endeveggen. Prisen inkluderer tilkapping av endevegg i
høyde og eventuell dybde, samt oppmontering av selve endeveggen basert på vår standard metode.
Ved spesielle/vanskelige løsninger, så vil dette medføre ekstra kostnader basert på reelt medgått tid.
 Montering anslag.
Gjelder montering av anslag levert av LEBA, og ved montering sammen med skyvedører. NB! Husk det
må tas hensyn til anslaget/anslagene i forhold til breddemål på skyvedørsløsningen! Anslagene
monteres normalt sett ved stifting, alternativt med lim, eller med skruer med dekkpropper – avhengig av
type vegg, og eventuelt andre forhold på stedet. Prisen er inkludert tilkapping av anslag i høyden, samt
selve oppmonteringen basert på vår standard metode. Ved spesielle/vanskelige løsninger, så vil dette
medføre ekstra kostnader basert på reelt medgått tid.
 Montering soft-close.
Gjelder montering av soft-close system levert av LEBA, og ved montering sammen med skyvedører.
Prisen inkluderer påmontering av en eller to soft-close(r) på skyvedøren, samt tilpasning og montering
av utløseren(e) i takskinne, og gjelder pr. skyvedør – basert på vår standard metode.
 Montering innredning systempakker trådkurver.
Gjelder montering av ferdig definerte systempakker med roller eller standard trådkurver levert av LEBA,
og ved montering sammen med skyvedører. Inkluderer tilkapping av hatte-hyller og klesstenger, og
montering basert på vår standard metode. Ved spesielle/vanskelige løsninger, så vil dette medføre
ekstra kostnader basert på reelt medgått tid.

 Montering innredning møbelpakker.
Gjelder montering av ferdig definerte møbelpakker levert av LEBA, og ved montering sammen med
skyvedører. Inkluderer tilkapping av hattehyller og klesstenger, og montering basert på vår standard
metode. Ved spesielle/vanskelige løsninger, så vil dette medføre ekstra kostnader basert på reelt
medgått tid.
 Kontrollmåling.
Ved kontrollmåling så tar våre samarbeidspartnere ansvaret for korrekte mål basert på vår standard
metode for montering. Ved spesielle/vanskelige måltagninger, så vil dette medføre ekstra kostnader
basert på reelt medgått tid.
Du kan også ta kontrollmål selv, men da er du også fullt ut ansvarlig for eventuelle feil og dertil hørende
følgekostnader. LEBA eller samarbeidspartnerne tar intet ansvar for måltagninger vi ikke selv utfører.
 Bortkjøring av emballasje.
Om du ønsker at vi tar med emballasjen og leverer denne til et avfallshåndteringsselskap, så gjør vi
gjerne dette mot vår til enhver tid gjeldende pris.
 Demontering og/eller fjerning av eksisterende garderobe.
Om du ønsker at vi demonterer og/eller fjerner eksisterende garderobe(r) eller lignende installasjon(er),
så gjør vi gjerne dette mot vår(e) til enhver tid gjeldende pris(er).
 Obligatorisk oppstartskost.
Obligatorisk oppstartskost kommer i tillegg på alle monteringsoppdrag, og belastes pr. oppmøte. Ved
flere oppmøter så vil de etterfølgende oppstartskostnader bli etterfakturert.
 Leveringstid på monteringstjenester.
Montering skal normalt skje innen 4 uker etter at innbetaling er mottatt og registrert hos LEBA. Husk at
alle leveringstider regnes fra den dato innbetaling er mottatt og registrert hos oss. Til grunn for
leveringstiden legges at våre samarbeidspartnere får tatt kontrollmål og montert på de dager som settes
opp. Flytting fra disse vil kunne medføre lenger leveringstid.

Har du spørsmål om våre monteringstjenester – så ta alltid kontakt med oss!
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