
VÅRE STANDARDSBETINGELSER 

Priser og levering:
Vi fakturerer når varene er montert, levert eller sendt kunden. 
Forfall er 14 dager dersom det ikke er inngått avtale om annet. 
På ordrer over 200.00,-, eller messer over 100.000,- 
faktureres 50% ved avtaleinngåelse og resten ved endt prosjekt. 

Korrektur
Etter godkjent korrektur fra kunden, vil ekstra bestillinger(skriftlige)
tilkomme ordre uten ny ordrebekreftelse. 

Angrerett:
Våre varer er spesialbestillinger / -produksjoner, og tilvirkes ut fra 
kundens ønsker og behov. De kan derfor ikke returneres.

Fakturamottaker:
Dersom fakturamottaker er avvikende fra det som er oppgitt på tilbud eller 
ordrebekreftelse, er det kundensansvar å meddele dette før fakturering.
Må ny faktura utsstedes påløper det et gebyr på kr 200 eks. mva. 

Skilting 
Det er kundens ansvar å sørge for søking av fasadeendring eller godkjent skilting. 
Vi kan hjelpe med dette for en standard sats på 6500,- + mva. 
Store byggeplasskilt kan det inngås vedlikeholdsavtale på. 

Lys-skilt / Led-lys / Byggeplass-skilter:
Vår garanti dekker:                                 3 års varighet for led-punkter
                                                               Frontplater og sveisepunkter
                                                               Innfesting på lister
                                                               Transformator
                                                               Lakk og folie
                                                               Dokumentert feilproduksjon
 Vår garanti dekker ikke:           Ekstremvær/naturkatastrofe
                                                               Montering så sant dette ikke er gjort av oss
                                                               Feilsøking/elektrikertjenester
                                                               Skade voldet av tredjeperson/ytre påvirkning
                                                               Transportskade (dekkes av transportør)
                                                               Feilbestilling
Vedlikeholdsavtale 
Vi tilbyr våre kunder vedlikeholdsavtale på skilter, som gjør det sikrere på værutsatte 
områder.  Dette er en svært billig forsikring mot sterke vindkast på vestlandet spesielt. 
Spør oss om pris.  Det er altså INGEN garanti for at alle skilter står i stormen, 
men spør oss om råd og vink, vi er til for deg. 



VÅRE STANDARDSBETINGELSER 

Skisser og visualisering
Vi sender skisse som beskrivelse av jobben. Er produktet levert som beskrevet i skisse,
er jobben å regne som utført iht. avtale. Det er kundes ansvar å gi beskjed om det er 
feil på skisser, før utført arbeid.

Bildekor
Ved helfoliering av biler MÅ bilene stå inne over natt for at folien skal herdes. 
Dersom kunden velger å ta bilen i bruk før dette, bortfaller garantien.
Ved foliering av bakvindu skal vindusvisker demonteres. Etter foliering 
må det gå 14 dager før bruk av vaskeautomat. Høytrykksspyler må ikke brukes 
rett på folien, men minimum 1 meter fra kjøretøyet og i 90o vinkel mot folien.  

Flagg / flaggstenger 
I sterk vind MÅ flaggene tas ned, dette er kundens ansvar. 
Nye flagg eller ødelagte stenger, dekkes IKKE av noen form for reklamasjon.
Spør oss om hvilke kvaliteter som kan passe for deg innen flagg.

Ta kontakt om noe er uklart:

tlf: 51 30 30 10 

post@rogalandskilt.no


