
  Nordjylland   Fyn  Østjylland   Sjælland  Midt- og Sydjylland

Ordreblanket - Enkeltglas

Evt. kundenr.: Evt. tilbudsnr.: Bestilling iht. tilbud

Navn: Evt. rekv.nr.:

Adresse: Leveringsadresse:

Postnr./by:

Tlf.nr.: Ønsket leveringsdato: /             - 20 Haster

E-mail: Andet:

UDFYLDES AF GLASSOLUTIONS SÆLGER

Ordrenr.: Initialer:

Rutenr.: Leveringsgebyr: DKK

Kommentarer:

Side           af

Brug TAB til at skifte mellem felterne

(Har du ikke en e-mail klient på din computer, kan du gemme blanketten og vedhæfte den i en e-mail til afdelingen. Du finder mail-adresserne på www.glassolutions.dk)

Send blanketten via e-mail til din lokale salgsafdeling i GLASSOLUTIONS

Glasdata - OBS: Alle mål er færdige glasmål Kantbearbejdning Hærdestempel Priser Andet

Nr Antal Bredde   
mm

Højde
mm

Tykkelse
mm

Type Pole-
ret

Rei-
fet

Mat
slebet

Til-
skåret

Flade Kant Fals Uden Folie-
emb.

Nettopris
pr. stk.

Nettopris
pr. m2

Bemærkning/
Mærkning

Gebyr for tegning/
opmåltin DKK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nr.:

Faconnr:

        Falsmål Lysmål

        Tegning vedlagt

Nr.:

Faconnr:

        Falsmål Lysmål

        Tegning vedlagt

Nr.:

Faconnr:

        Falsmål Lysmål

        Tegning vedlagt

Dato:

Klik her for 
at se vores 
faconnr.

http://www.glassolutions.dk/nyheder/nyhed-glass4u-leveringsservice-0
file:///C:/Users/n6963775/Downloads/Facontillaeg_og_produktforklaring.pdf
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