
 
Orderbekräftelse – Montageservice 

DATUM/TID FÖR MONTERING 

Så snart dina produkter är tillverkade och klara hör vi av oss till dig för att 

boka in en dag och tid där vi kommer och monterar. Vi försöker alltid boka in 

en så precis tidpunkt vi bara kan, men trafik och andra omständigheter vi ej 

kan råda över kan påverka ankomsttiden något. Vid större förseningar hör vi 

självklart av oss.   

LEVERANSTIDER 

Alla våra produkter tillverkas på beställning där mått, färg och utförande 

anpassas efter dina önskemål och behov. Leveranstiden ligger normalt på 

mellan två och fyra veckor beroende på produkt och säsong. Eftersom våra 

produkter är tillverkade enligt måttanpassning gäller inte öppet köp! 

Ett familjeföretag i tredje generation! 

INFÖR MONTERING 

För att monteringen skall gå så smidigt som möjligt för alla parter ber vi er 

att tänka på och förbereda följande: 

• Att ni flyttar på alla saker i (krukor, lampor, gardiner, osv.) och framför (ca 1 

meter) fönstret/arbetsplatsen så att tex. fönstret går att öppna och komma 

åt på ett bra sätt. Lås gärna upp fönsterlås dörrar och spärrar.  

• Vid monteringar på stege eller där vi använder maskiner måste vi, för vår 

egen säkerhet ha skyddsskor på oss. Det gäller även till och från 

arbetsplatsen. Önskar ni täcka golv med skyddspap får ni självklart göra det. 

Det är dock inget vi ombesörjer men vi försöker givetvis ha så rena skor vi 

kan. 

•  Om el eller belysning saknas meddela gärna detta innan monteringen. 

 

Tackar för denna order! 

 

Först vill vi börja med att 

tacka för att ni har valt oss 

som er solskyddsleverantör.  

 

Här bredvid hittar du 

information kring 

orderförfarandet, tider och 

bra saker att tänka på inför 

leverans och montering.  

 

 

 



• Vi erbjuder montering till ett väldigt konkurenskraftigt pris, efter många år 
i branchen vet vi att en profsigt utförd montering till ett så lågt pris som 
möjligt är vad som flesta kunder efterfrågar. Om inget annat avtalats ingår 
därför INTE följade i priset: 
- Städning/dammsugning - Vill ni ha detta utfört säg till innan. 
- Bortforsling av gamalt material – Vill ni att vi står för 
bortforsling/återvinning tillkommer kostnad enligt listan: 

 
 
 
 

BETALNINGSVILKOR 

Vid normalt förfarande så skickas en faktura med 15 dagars förfallotid efter 

utfört arbete förutsatt att betalningsanmärkning ej föreligger. Titta gärna i 

orderbekräftelsen så att fakturaadress och eventuella referenser stämmer. 

Har ni valt faktura eller delbetalning via Svea Ekonomi skickas även detta 

efter utfört arbete. 

Har ni valt att betala med kort eller direktbetalning via Svea Ekonomi görs 

transaktionen vid ordertillfället.    

 

Ännu en gång vill vi tacka för att ni valt oss som er leverantör av 

solskydd, vid eventuella frågor så tveka inte att höra av er till oss! 

Våra leverantörer: 

                           

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakta oss 

 Handens Persiennfabrik AB 

 Smedvägen 1 

 136 38 Handen 

 08-777 10 51 

 Info@handenspersienner.se 

 www.handenspersienner.se 

Fönstermarkis – 200 kr/st 

Terrassmarkis – 400 kr/st 

Terrassmarkisarmar – 400 kr/par 


