
Om Din offert från Inoxa

Giltighetstid:
På offerten framgår giltighetstid, normalt 30 dgr. Om ingen oförutsedd höjning 
skett på råvarupriser gäller offerten tillsvidare, men priset kan endast garanteras 
inom 30 dgr.

Komponenter:
Vid en offert på komplett räcke efter inskickade ritningar eller från vårt offertverk-
tyg via webben är den inte specad efter alla artiklar utan sammanställd i en post.

Rabatter:
Rabatter på komplett räcke är redan dragna på det offererade priset i vårt externa 
system. Rabatter räknas utifrån val samt måtten som ger en total mtrlåtgång.

Lösa delar:
Om offerten gäller lösa delar utvalda från vår katalog eller från vår webshop är 
dessa specade exakt efter vald produkt samt antal. Vid mängdrabatter i offert 
gäller offerten i sin helhet. Vid ändringar i antal mm förbehåller vi oss rätten till 
ändringar.

Skruvmtrl:
I offert komplett räcke ingår allt utom infästningsmtrl (skruv).
I modell FixPoint ingår skruv. Vi saluför rostfria skruvar för trä vid behov.

Mått räcken:
Alla CAD mått är teoretiska och kan i praktiken behöva justeras lite vid montaget.

  Om offerten



1. 
Du har fått en offert via vårt offertprogram eller manuellt via e-post från 
någon av våra säljare.

2. 
Har du frågor ang offerten kontaktar du oss via e-post eller via telefon 
med ditt offertnummer.

3. 
Du har även möjligheten att besöka oss i Saltsjöbaden för att titta på 
produkten eller gå igenom offert.

4. 
Du lägger en beställning på vald offert via vår ordersida under FAQ på 
www.inoxa.se

5. 
Vi återkommer med ett ordererkännande samt ett CAD förslag enligt de 
angivna måtten

6. 
Alla detaljer, frågor, ändringar diskuteras tills allt stämmer.

7. 
Du godkänner måtten på CAD. Ordern går till produktion. Vi skickar på e-
post allt samlat igen, 3D CAD, Installations CAD, villkor mm

8. 
Du inväntar leveransen utefter det ca datum vi angett på ordererkän-
nande.

9. 
När leveransen avgår från oss får du ett leveransbesked via din e-post från 
oss

11. 
När leveransen ankommit hos DHL terminal meddelas du på SMS från 
DHL.

12. 
Du mottager din leverans. I leveransen ligger även 3D CAD samt Installa-
tions CAD med.

13. 
Du kontrollerar allt gods enligt våra villkor.

Hur funkar det?


