Generelle monteringsbetingelser

Monteringsbetingelser – standardmontasje



Inkludert i montasjepris standardmontasje: Montasjearbeid med inntil 3 meter rør,
innedel montert mot yttervegg, 1 stk hulltaking i yttervegg av tre, foringsrør til yttervegg, 4
meter styrekabel, 1,5 meter nettledning med plugg, 2 stk galvaniserte 50 cm konsoller, 2
meter plastkanal, terminal, endeavslutning til plastkanal, skumming av vegguttak, enkel
bruksveiledning og igangkjøring/sluttkontroll.
Transport er inklusive med inntil 50 km (sum tur/retur) regnet ut fra selgers kontoradresse.



Kjøper plikter å besørge farbar og brøytet kjøreveg for varebil helt frem til monteringsstedet
og ellers tilrettelegge egnede adkomstmuligheter for montør og utstyr.



Utedel montert inntil 2 meter over bakkenivå, hull gjennom yttervegg inntil 3 meter over
bakkenivå og innedel montert inntil 2,3 meter over gulvnivå. Det skal for øvrig være
forsvarlige montasjeforhold på plasseringspunktene.



Kjøper skal stille nødvendige lokaler til disposisjon for lagring, oppstilling og bruk av
nødvendig monteringsutstyr, produkter og materiell.



Avtalt monteringstidspunkt kan i enkelte tilfeller bli forskjøvet noe grunnet uforutsette
vansker på forutgående jobber. Montøren vil da ta kontakt og avtale nytt tidspunkt.



Tilgang til 1-fas 220 volt under arbeidet - nær monteringsstedet.



Montasjestedet skal være ryddet og klargjort på forhånd. Dette gjelder også der hvor
rørene skal føres frem. Gjelder også nødvendig snørydding og sandstrøing.



Andre arbeider som kan forsinke, vanskeliggjøre eller hindre montasjen skal være avsluttet.



Huseier plikter å stille til rådighet tekniske tegninger av bygget som viser alle typer rør,
kabler og andre tekniske installasjoner som kan komme i konflikt med monteringen.



Dersom kjøper ikke er huseier, skal kjøper sørge for at tillatelse til montasjen er gitt av
huseier før monteringsarbeidet starter. Leverandør/montør kan ikke gjøres ansvarlig!



Huseier/kjøper eller representant for denne skal være tilstede under monteringen.



Kjøper plikter å holde lager og montasjestedet forsvarlig låst dersom monteringen pågår over
flere dager. Nøkler skal stilles til rådighet for de som forestår montasjen.



Huseier/kjøper skal på forhånd påvise hovedstoppekran for vann, hovedsikringer/sikringsskap
samt plassering av brannslukkingsutstyr samt foreta utkobling av alarmsystemer ved behov.



Monteringsarbeid kan pågå mellom klokken 0700 - 2100. (man-lør)



Monteringsarbeidet forårsaker noe støy, sagspon og støv både utendørs og inne.
Kjøper må på forhånd flytte eller tildekke møbler og fjerne utstyr som ikke bør utsettes for
forurensning. Gulv og andre områder som kan skades må også tildekkes.



Ved behov for kjerneboring må vanntilkobling med hageslange el.l stilles disponibelt på
borestedet. (Kjerneboring utføres som tilleggstjeneste - be om pris)



Emballasje mv. tas hånd om av kjøper. Bortkjøring av emballasje faktureres med kr 350,00.



Nødvendig rengjøring i boligen etter montasjearbeidet gjøres av kjøper.



Forhold som medfører ekstra arbeid grunnet manglende tilrettelegging fra kjøper side vil
medføre fakturering av tilleggsarbeider etter medgått tid ihht enhver tid gjeldende prisliste.

