Oktober 2020

LEVERING, MONTERING OG BETALINGSBETINGELSER
GLASS, TAK, FASADER, VINDUER, DØRER, SKYVE- og KARUSELLDØRER,
SOLAVSKJERMING, REKKVERK, INNGLASSING OG BALDAKINER
Tilbudet er ihht NS8406 / Leveranser ihht 8409
Gyldighet 60 dager
Montering omfatter: (Hvis ikke annet er avtalt)
- montering og glassing av tak, fasader, vinduer, dører, baldakiner og rekkverk basert på normale laster for området.
- 1 side fuget, intill 15mm fugebredde. Større fuger faktureres som tillegg.
- blikk-beslag bare hvor dette er påkrevet i sammenføyninger av fasadeelementer
- justering og i gang kjøring av automatikk.
Før montasjen forutsettes:
- kostnadsfri tilgang til byggestrøm, lys, spise/WC-brakke og tilstrekkelig plass for lagring samt låsbar bod.
- at åpninger/gulv/stål er klargjort / ferdigstilt og frie for forskaling, spiker, betongknaster, snø og is osv
- at åpninger/gulv/stål har tilstrekkelig innfestning, samt at nivåer og utsparringer er utførte iflg. tegninger
- at ved porøst og dårlig innfestning/underlag må nødv. forsterkninger utbedres. Dette faktureres som tilleggsarbeid
- at assistanse gis ved lossing og interne forflytninger til andre nivåer el. etasjer. Kostnad v/ avvik fra dette faktureres.
- at fri veg for inntransport
- at vær, vind og temp tillater montasje (Fuging: Tm > -4 ºC / +5ºC for SG, v/bruk av sugeanlegg: Opphold, vind max 10-12 m/s)
- ved automatikk / karuselldører: at gulvet er i vater og at høydedifferansen er innenfor toleranse +/- 2 mm.
- at det ikke finnes gulvvarme eller andre tekniske installasjoner ved innfestningspunktene for elementene.
Ved monteringen inngår ikke: (hvis ikke annet er avtalt)
- kran, lift eller stillas
- innvendige foringer & belistning
- midlertidig tetting av bygg før glassing
- rengjøring, fjerning av dekktape, merkelapper, pussing av glass etter montasje / ferdigsstillelse.
- utvendige blikk-beslag mellom elementer og byggekropp, og evt. tak på karuselldører
- nødvendig kabelframføring og tilkobling 220/400V til stikk/skap/bokser/paneler/termostat/persienner/røykvent. ol
- gulvarbeid og preparering av åpninger
- evt. byggesaksbehandling / søknad om tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 og § 20-2 er ikke inkludert i tilbud
Leveringstid:
- levtid: ca. 4-6 uker på std produkter, 8 - 10 uker på spesial fra skriftlig mottatt bestilling, eller fra godkjente tegninger.
Betalingsbetingelser:
- inkludert miljø-, ruteretur- og energigebyr
- netto pr. 10 dager
- fakturering skjer med 30% ved bestilling av varer - rest ihht fremdrift / delovertagelser
Installasjon:
- tid for installasjon gjelder ved endelig avtale. Tidsplan kan flyttes ved beskjed, senest 4 uker før avtalt leveringstid.
Ved endret tidsplan forbeholder vi oss, retten til opprettelse av ny tidsplan basert på vår montasjekapasitet
- at arbeidet utføres i maksimalt i en etappe uten ventetid, og under ordinære arbeidsforhold
- eventuelt ytterligere leveranse- og montasjetapper vil bli fakturert
- ved endring av tidsplan senere enn 4 uker før avtalt tid, forbeholder vi oss,
retten til å fakturere lagringskostnadene for produserte varer
- øvrig ekstra arbeid utover avtale faktureres løpende med NOK 620 /time
- ved sen utsettelse av montasje så faktureres det etableringskostnad med NOK 8.000,Garantitid:
- 1 år etter i gang kjøring og gjelder kun på produksjonsfeil og mangler
- slitedeler og skader påført produktet dekkes ikke av garantien
- 3 år, forutsatt at serviceavtale tegnes fra og med år 1 med CG Glass & Fasade AS
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