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4 enkle punkter for å sikre presis og effektiv levering
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1. Telefonnummer til mottaker på byggeplass
Transportør aviserer 1-2 dager før avtalt leveringstid, sjåføren 1-2 timer før ankomst.
Mottaker må være tilgjengelig på opplyst telefonnummer.
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2. Presis leveringsadresse
Vi trenger gateadresse, husnummer og postnummer.
Ved levering til byggefelt / hytteområder uten vanlig adresse ønsker vi et kart med avmerket leveringssted.
Er leveringen på en øy? Da må vi vite det på forhånd.

f

BIL UTEN HENGER
(FORVOGN)

3. Framkommelighet for store vogntog

8,5m
38m3

BIL

For å levere varene er vi helt avhengige av kjørbar vei for store vogntog:
Ved redusert framkommelighet må vi informeres på forhånd.

SEMI-TRAILER

A

4. Mottaker er ansvarlig for lossing
Mottaker må være tilstede for å motta, signere og losse.

19,5m
86m3

HENGER

17,5m
76m3

SEMI-TRAILER
BIL
Høyde: opptil
4,4m
Bredde: opptil 2,6m + speil

Sjåfør hjelper til. Nødvendig losseutstyr må være tilgjengelig.
Lossing utover 1 time medfører ekstrakostnad.
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Jackon tilbyr skreddersydd varelevering
Priser og fullstendig oversikt over våre tilleggstjenester finner du bakerst i Jackon prisliste.
Ta kontakt med vårt ordrekontor for informasjon og bestilling.

u Klokkeslettlevering, ekspresslevering, levering med spesialbil eller med truck / kran er tilgjengelig i bestemte områder.
Bør bestilles i god tid.
u Ubemannet byggeplass: Sjåfør losser gods dersom produktet tillater det. Hvis transportør ankommer en ubemannet
byggeplass uten at dette er avtalt på forhånd, og produktet er mulig å losse alene, vil kunde bli etterfakturert. Må bilen
gjøre vendereis, belastes kunden for bomtur og terminalkostnad.
u Ved begrenset framkommelighet (ved volum >36m3) tilbyr vi omlasting fra henger til lastebil.

JACKON AS
Postboks 1410
1602 Fredrikstad
Telefon: 69 36 33 00
E-post:
jackon@jackon.no

ORDREKONTOR:
Telefon: 69 36 33 88
E-post:
ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE:
Telefon: 69 36 33 65
E-post:
jackon@jackon.no

