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SERVICEBESKRIVELSE
Kitbox er sampakning af et ønsket varesorti-
ment i en hensigtsmæssig emballage. 
Servicen kan med fordel kombineres med spe-
cialmærkning og/eller simpel delmontering.  
En forudsætning for at kunne levere servicen 
er, at varerne er på centrallageret i Vejen. Kit-
box leveres altid komplet i en speciel Kitbox- 
emballage. 

EKSEMPEL
Alle elmaterialer til et badeværelse i et 
lejlighedskompleks under opførelse skal
pakkes i Kitbox. Hver kasse afmærkes med 
lejlighedsnummer i overensstemmelse med 
byggetegningen. Vareleverancen følger 
planen for byggeriet, som kan være ugentlige 
leverancer pr. etage, daglige leverancer 
pr. etage eller ugentlige leverancer pr. byg- 
ning alt efter, hvad du ønsker.  

KUNDEVÆRDI
Antallet af varemodtagelser reduceres, og  
varerne kan nemt identificeres. Du har alle 
nødvendige materialer samlet på ét sted  
og behøver ikke selv at bruge tid på at  
sortere og finde materialer i flere kasser.  
Varerne leveres også komplette, hvilket sikrer  
fremdrift. Kitbox giver en væsentlig tidsbe- 
sparelse (færre varemodtagelser, ingen ven-
tetid), sikrer bedre overblik over varerne og 
reducerer antallet af kontakter for montørerne 
på byggepladsen. 
    
    
PRISGRUNDLAG KITBOX
- En åben konto – fuld fleksibilitet
- Variabel fra gang til gang, og varerne
 samles til et colli
- Pakkes i Kitbox-emballage
- Opmærkning efter dit behov

TIME-TO-MARKET 
Ordre registreret dag 1, leverance dag 2-3, 
medmindre andet er særskilt aftalt. 

KUNDEOPLYSNINGER  
For at kunne fastsætte en pris og levere 
servicen skal Solar have adgang til følgende 
oplysninger fra dig: 

1 Materialeliste, som viser, hvilke 
 materialer du ønsker at få samlet i kit  
 
2 Materialelisten skal tydeligt identificere, 
 om kittet inkluderer gule eller røde varer 
 eller dine egne varer 

3 Hvordan kittet ønskes pakket (hvilke 
 materialer, antal, særlige krav til embal-
 lage mv.) 

4 Hvis der skal laves flere typer kit, hvor 
 mange skal der så fremstilles af hver type, 
 og hvad skal de indeholde? 

5 Krav til mærkning af det enkelte kit 
 – har du særlige ønsker?  
6 Leveranceplan, inklusive ønsket leverings-
 adresse/ønskede leveringsadresser  
 
7 Hvordan ønsker du, at varerne skal
 leveres (standardlevering i dagtimerne, 
 levering om natten, andet?) 

8 Hvordan ønsker du at blive 
 faktureret for servicen 
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27 Kitbox Plus
SERVICEBESKRIVELSE
Kitbox Plus er sampakning af et ønsket vare-
sortiment i en hensigtsmæssig emballage, 
hvor varerne udpakkes fra original emballage 
for at spare tid for dig. Servicen kan med 
fordel kombineres med specialmærkning og/
eller simpel delmontering. En forudsætning 
for at kunne levere servicen er, at varerne er 
på Centrallageret i Vejen. Kitbox leveres altid 
komplet i en speciel Kitbox-emballage.

EKSEMPEL
Alle elmaterialer til et badeværelse i et 
lejlighedskompleks under opførelse skal 
pakkes i Kitbox. Hver kasse afmærkes med
lejlighedsnummer i overensstemmelse med 
byggetegningen. Vareleverancen følger 
planen for byggeriet, som kan være ugentlige 
leverancer pr. etage, daglige leverancer 
pr. etage eller ugentlige leverancer pr. byg-
ning alt efter, hvad du ønsker. 

KUNDEVÆRDI
Antallet af varemodtagelser reduceres, og  
varerne kan nemt identificeres. Du har alle 
nødvendige materialer samlet på ét sted,  
og behøver ikke selv at bruge tid på at  
sortere og finde materialer i flere kasser.  
Varerne leveres også komplette, hvilket sikrer  
fremdrift. Kitbox giver en væsentlig tidsbe- 
sparelse (færre varemodtagelser, ingen ven-
tetid), sikrer bedre overblik over varerne og 
reducerer antallet af kontakter for dig, der er 
på byggepladsen. 

Ved brug af Kitbox Plus-løsningen, vil du få 
varerne udpakket fra original emballage, så  
du både sparer tid for udpakning og retur- 
emballage ved installation.
    
    
PRISGRUNDLAG
- En åben konto – fuld fleksibilitet
- Variabel fra gang til gang, og varerne
 samles til et colli
- Pakkes i Kitbox-emballage
- Opmærkning efter dit behov

TIME-TO-MARKET 
Ordre registreret dag 1, leverance dag 2-3, 
medmindre andet er særskilt aftalt. 

KUNDEOPLYSNINGER  
For at kunne fastsætte en pris og levere 
servicen skal Solar have adgang til følgende 
oplysninger fra dig:

1 Materialeliste, som viser, hvilke 
 materialer du ønsker at få samlet i kit  
 
2 Materialelisten skal tydeligt identificere, 
 om kittet inkluderer gule eller røde varer 
 eller dine egne varer 

3 Hvordan kittet ønskes pakket (hvilke 
 materialer, antal, særlige krav til embal-
 lage mv.) 

4 Hvis der skal laves flere typer kit, hvor 
 mange skal der så fremstilles af hver type,
 og hvad skal de indeholde? 

5 Krav til mærkning af det enkelte kit 
 – har du særlige ønsker?

6 Leveranceplan, inklusive ønsket leverings-
 adresse/ønskede leveringsadresser  
 
7 Hvordan ønsker du, at varerne skal
 leveres (standardlevering i dagtimerne, 
 levering om natten, andet?) 

8 Hvordan ønsker du at blive faktureret  
 for servicen 




