
Dag/Dato  ____/____-____        Bestilling/Pristilbud KIAS AS              knr:_____  
Navn:____________________________________ Mobil:_______________________

Adresse:__________________________________ E.post:____________________________________

Postnummer:______________________ By:________________________________

Arbeidsbeskrivelse

Bestilling/Pristilbud som mangler opplysninger i feltet over, vil ikke 
bli behandlet/utført før alle opplysninger er på plass.
Leverer du inn en kalesje, trenger vi kalesjens farge:____________________________
Vi har ingen befaringer eller manuell betjening lenger, kun selvbetjent. Dette gjelder også telefon og e.post. Vi 
beklager dette, men det er måten vi har valgt å drive på, for å kunne øke effektiviteten.

Hva skal gjøres? Sett kryss under her, eller skriv i dette feltet.

Vare/Tjenester Kalesje Fortelt U/6m Fortelt O/6m Over eller Under 6meter  

Omsøm: ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ Leveringstid i sessong er ca. 3 uker

Rens/Imp: ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ Leveringstid i sessong er ca. 4 uker

Bytt vindu: ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ Er vinduet sydd inn i glidelåser, kanter 
eller annet, kan prisen endres.

Gl.lås: ⎕ 

Lappe hull: ⎕ 

Trekk puter: ⎕ Vi ser på putene og sender deg tilbud på e.post.

Bøyler: ⎕ ⎕ 22mm Alu, Vi kontakter deg, om vi lurer på noe.

Kias AS® avtaler i de fleste tilfeller pris med kunden, FØR arbeidet starter (vanligvis ved bestilling/levering av varen/
tjenesten). Den avtalte prisen, vil Kias AS® holde så godt det lar seg gjøre. Om det skulle bli forandring i pris, vil Kias 
AS® alltid kontakte kunden på kundens telefon, for å gi beskjed om endringen. Ved større endringer, sørger Kias AS® 
for å innhente kundens samtykke, FØR man fullfører arbeidene. Det sendes ut et tilbud på e.post når vi legger 
oppdraget inn i vårt system. Vi har ingen befaringer eller manuell betjening lenger, kun selvbetjent.

Om økt pris skyldes varens befattning, og prisøkningen ikke er større en 20%, vil Kias AS® fullføre arbeidet, uten 
kundens samtykke, om Kias AS® ikke får kontakt med kunden på telefon. Ved større prisøkning en 20%, vil Kias AS® 
alltid, uten unntak, ha kundens samtykke, FØR arbeide fullføres.

Jeg bekrefter bestilling av det ovennevnte til avtalt pris:________________________________________ og godtar 
samtidig ovennevnte vilkår. Om jeg ikke har fått pris, godtar jeg ovennevnte vilkår.

NB! Ved rens/impregnering av kalesjer og fortelt, vil det kunne forekomme skjolder. spesielt på vinduer og plastbelagt 
stoff. Det kan ikke garanteres at alle flekker og/eller jordslag vil forsvinne i en renseprosess. Rens/impregnering i seg 
selv gjør ikke at produktet blir ødelagt, men tvert om tar vare på produktet og øker levetiden. Det kan enkelte ganger 
forekomme at sømmer er dårlige da produktet blir levert inn til rens/impregnering, det lønner seg å sy om alle sømmer, 
da alle sømmene er like gamle. Sømmer kan/vil lekke lekke fram til tråden har trutnet. Vi fraskriver oss alt ansvar for 
dårlige sømmer som event. ryker etter en rens/impregnering. Dette gjelder også gamle sømhull som kan/vil lekke etter 
en omsøm (kalesjer produsert av oss, renset hos annen part, mister sin farge og tetthetsgaranti)
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