
Leveringsmuligheder
Frovin tilbyder leveringsmuligheder, 
der tilpasses til netop dit byggeprojekt. 

Alle leverancer er som udgangspunkt frit leveret i 
Jylland samt til brofaste øer eller nærmeste havn. 
Leveringsadresse og information om kontaktper-
son aftales altid i ordreøjeblikket og skrives på 
ordrebekræftelsen.

Løft med sug på glasset må ikke foretages. Hånd-
tering af de enkelte elementer skal ske ved løft i  
karm-delen. Ofte kan vinduesrammerne afmonte-
res, så karm og rammer med fordel kan transpor-
teres fra pallen til monteringsstedet adskilt.

Ansvaret for leverancen overgår til køber efter 
aflæsning. Hvis ikke andet er aftalt, skal køber 
deltage i aflæsningen. Der skal altid kvitteres for 
leverancen og eventuelle skader og/eller mangler 
skal påføres fragtbrevet. FROVIN’s projektleder 
skal kontaktes hurtigst muligt for information om  
omfanget – gerne suppleret med fotodokumen- 
tation.

Du vil blive kontaktet et par dage før levering 
med information om leveringstidspunkt. 
Praktiske anvisninger vedr. håndtering, opbeva-
ring og montering af vinduer og døre finder du på 
FROVIN’s hjemmeside www.frovin.dk

Frovin vinduer & døre
Tlf.: +45 5950 4141

Alle priser er netto ekskl. 25% moms

Er andet ikke aftalt, sker levering 
med en 10-16 meter lang, 
2,55 meter bred og 4 meter høj 
trailer med løftebagsmæk Fri levering

Gebyr for ændring af leverings-
adresse efter godkendelse af 
ordren, minimum kr.  750,-

Tidsbestemt levering (bestemt 
ugedag eller klokkeslæt) aftalt 
ved ordreafgivelse, minimum kr.  1.500,-

Pakning på paller lejlighedsvis, 
pr. fyldt palle kr.  400,-

Palletering til opbevaring i 
container, pr. fyldt palle  kr.  400,-

lagerhotel: 
Her afhenter Frovin elementerne 
fra fabrikken i den uge, som er 
noteret på ordrebekræftelsen og 
faktura fremsendes. Leverancen 
opbevares på lagerhotel for  kr. 500,-
kundens risiko indtil levering kan + ny levering 
ske, pr. palle pr. påbegyndt uge kr. 3.000,-

kran aflæsning:
Frovin er gerne behjælpelig med 
formidling og koordinering af 
dette, men priser og fakturering  Ring for
aftales direkte med kranfirmaet.  nærmere info


