KÖP/BESTÄLLNING
GRÄSMATTEJORD/ANLÄGGNINGSJORD
NAMN – FÖRETAG / PRIVATPERSON
ADRESS

POSTNUMMER, ORT

MAIL

TELEFON

ORGANISATIONS-/PERSONNUMMER

MÄRKE / REFERENS

FAKTURAADRESS

Beställnings-/debiteringsunderlag för
köp och eventuell transport av gräsmattejord/anläggningsjord
ÖNSKAD
MÄNGD

Anläggningsjord lastat på lastbilsflak/-släp
Anläggningsjord lastat på eget
öppet personbilssläp - faktureras
Frakt upp till 12 ton
Antal kilometer från Lycksele ÅVC
(1 mil/10 km ingår så ange antal
km utöver 10 km), tur och retur

PRIS

PRIS

ex moms

inkl moms

ENHET

ANTAL

166,00

208

Kr/Ton

Ton

400,00

500

Kr/Styck

St

374,40

468

Kr/Lass

Lass

8,00

10

Kr/Km

Km

Jorden ska fraktas till, adress:
Övriga upplysningar:

Ovanstående intygas Lycksele avfallsanläggning den _________________________________________
________________________________________
För företaget / Namnförtydligande

_________________________________________
För LAVAB / Namnförtydligande

INFORMATION
Man kan hämta jorden med eget personbils släp. Det måste vara en öppen släpvagn.
Kåpsläp lastas inte och det är du som kund som säger stopp och ansvarar för hur mycket jord ditt släp klarar av att
bära. Lavab tar inget ansvar för skador på släpvagnarna.
Det går även att beställa frakt med vår lastbil. Du väljer själv hur många ton du vill ha men vi kan som mest ta
med oss cirka 12 ton jord per utkörning. Utkörning sker i mån av tid.
Bredden på tipp platsen bör vara minst 3,5 meter, betydlig mer om lastbilen måste svänga in till tipp platsen.
Fri höjd ska vara 4,5 meter, tänk på att när vi ska tippa av materialet så sticker flaket upp minst 7 meter,
tänk på ledningar vid tipp platsen.
Om du inte kan vara hemma för att ta emot materialet är det viktigt att vi kan nå dig på telefon. Detta för
att undvika att vi av någon anledning måste avbryta leveransen. Är du inte hemma ska märka ut
lossningsplatsen tydligt.
Vid nedsatt bärighet på vägen, till exempel BK2 eller skyltat med max totalvikt/axelvikt, meddela detta
vid beställning.
Bomkörning - Om vi ej kan leverera produkten på grund av att vi har fått oriktiga uppgifter i form av
leveransadress, telefonnummer, bärighetsklass på väg eller framkomlighet godkänns inte återbetalning.
Privatpersoner kan betala med swish. Företag och de privatpersoner som önskar lämnar faktureringsuppgifter så
skickas faktura ut.
Lycksele ÅVC hittar du på Asptjärnsvägen 19 i Lycksele och öppettiderna hittar du på www.lavab.nu.
Kontakt 0950-167 16 eller kundtjanst@lavab.nu.
Upprättad 2021-06-09

De rutor som ej är ifyllningsbara fyller Lavabs personal i.
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