13,6 m x 2,48 m x 2,68 m

L e ve ri n g
18,5 m

Standard levering (fri levering)
Lastbil med løftebagsmæk

m x 2,48 m x 2,68 m
13,613,6
x 2,48
x 2,68 m

Fri levering til én adresse i Danmark.
Alle paller leveres ved vognkant - her kræves et jævnt, fast underlag og pladsforhold
til 18,5 m lastbil.
13,6 m x 2,48 m x 2,68 m

6,0 m x 2,45 m

Bemærk: Lastbilen er 18,5 m lang og læsser 13,6 ladmeter.
m
18,517m

Fragttillæg: For transport til ikke-brofaste øer beregnes tillæg individuelt (ekskl. Bornholm).
Kontakt Rationel Vinduer A/S for yderligere information.

Alternativ levering (+tillæg)

18,5 m

9m

6,0 x 2,45 x 2,3 m

Forvogn med løftebagsmæk

6,0 m x 2,45 m x 2,30 m

13,6 m x 2,48 m x 2,68 m

Anbefales til bymidter, sommerhusområder, landejendomme eller generelt hvor pladsforholdene
ikke muliggør levering med standard lastbil. Levering til én adresse i Danmark.
Bemærk: Forvognen er 9 m lang og læsser 6 ladmeter. Lastbilen kan ikke aflæsse elementer,
der er større end 2,55 m i bredden og 2,15 m i højden. Alle paller leveres ved vognkant – her
kræves et jævnt og fast underlag.
Fragttillæg: Kr. 1.200 per levering plus evt. tillæg til ikke brofaste øer.

99 mm

17 m

Forvogn med kran

6,0 x 2,45 m

13,6 m x 2,48 m x 2,68 m

6,0 m x 2,45 m

Anbefales hvor pladsforholdene ikke muliggør levering med standard lastbil, hvor der ikke er
fast underlag, hvor pallen skal løftes over hæk i skel. Levering til én adresse i Danmark.
Bemærk: Forvognen er 9 m lang og læsser 6 ladmeter. Kranens rækkevidde er max. 10 meter
vandret udfra bilen ved en pallevægt på max. 700 kg. Alle paller sættes på jorden.
Fragttillæg: Kr. 2.000 per levering plus evt. tillæg til ikke brofaste øer.

99m
m

18,5 m

Lastbil medbringer truck
13,6 m x 2,48 m x 2,68 m
Anbefales til byggepladser og private adresser hvor der ikke er fast underlag
eller hvor der er
behov for at flytte pallerne ind på byggepladsen eller i indkørslen
Levering til én adresse i Danmark.

6,0
m
x 2,45
m x 2,30 m
13,6
xx 2,68
13,6xm2,48
x 2,48 m
2,68
m m

Bemærk: Lastbilen er 18,5 m lang og læsser 13,6 ladmeter. Pallen placeres op til 10 m fra
vognkant eller efter nærmere aftale. Der kræves min. 5 m fri plads langs lastbilens side, da
aflæsning sker herfra.
17 m

18,518,5
mm

9m

Fragttillæg: Kr. 2.000 per levering plus evt. tillæg til ikke brofaste øer.
13,6 m x 2,48 m x 2,68 m

Tidslevering (+tillæg)
I forbindelse med ovenstående leveringsformer, tilbydes levering i aftalt tidsinterval:
Kl. 05:00 - 07:00: Fragttillæg kr. 1.200
Kl. 06:00 - 08:00: Fragttillæg kr. 1.000
Kl. 07:00 - 09:00: Fragttillæg kr. 800
Kl. 07:00 - 12:00: Fragttillæg kr. 300
Kl. 07:00 - 17:00: Ingen tillæg

17 m

Hvis levering ønskes på et specifikt tidspunkt kan det tilbydes (+/- ½time) - fragttillæg kr. 1.500.

Øvrige tillægspriser
Adresseændring
Leveringsadressen kan frit ændres frem til 3 hverdage før planlagt leveringsdato. Herefter opkræves gebyr på kr. 750. Hvis adressen er
mere end 50 km fra oprindelig adresse, aftales gebyr individuelt.

Bemærk
Alle ovennævnte priser er ekskl. moms.
Hvis der er behov for andre leveringsformer end de beskrevne, kan dette aftales individuelt.

Rationel Vinduer A/S, Dalgas Allé 7, DK-7400 Herning, Tlf.: 72 21 11 00

