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Tilauksen yhteydessä
On tärkeää käydä läpi tilausvahvistus sekä piirustukset, jotka sinulle lähetettiin tilauksen yhteydessä. Varmista,että toimitusja 
laskutusosoite ovat oikein ja että yhteystiedot pitävät paikkansa. Jos olet merkinnyt, että lasku tulee voida skannata tai  
vastaavaa, siitä tulee olla maininta saamassasi tilausvahvistuksessa. On erittäin tärkeää tarkistaa, että ClickitUp-tilauksesi  
tilausvahvistus vastaa tekemääsi tilausta, sillä ClickitUp valmistetaan räätälöidysti jokaiselle asiakkaalle, eikä ErgoSafe voi ostaa 
tuotetta takaisin. Mikäli huomaat tilausvahvistuksessa virheen tai puutteen, ota yhteyttä myyjään. Tilaustasi ei viedä tuotan-
toon ennen kuin tilausvahvistus on vahvistettu sähköpostilla tai kirjeellä, mikä vaikuttaa toimitusaikaan. Ilmoita myyjälle, jos 
ClickitUpin asennuspaikassa on korkeuseroja, sillä tämä vaikuttaa tarvikkeiden, kuten jalkojen ja päällyskannen valintaan.   

Ennen toimitusta
ClickitUp toimitetaan aina pystyasennossa lasitelineessä. Yhdessä telineessä voidaan toimittaa enintään 6 ClickitUp- 
osiota. Sinun on tärkeää ilmoittaa meille, mikäli tiedät, että toimitusosoitteessa on esteitä toimitukselle. ClickitUp 
toimitetaan tavallisesti kuorma-autolla, jossa on nosturi ja käsitrukki, mikä asettaa alustalle vaatimuksia. ClickitUp- 
lasikaiteilla täyteen lastattu teline voi painaa jopa 500 kg. Jos olet ilmoittanut, että haluat tietää, milloin tilaus toi-
mitetaan, on tärkeää, että olet tavoitettavissa antamassasi puhelinnumerossa. Kuljetusyhtiö ottaa sinuun yhteyttä 
tavallisesti muutamaa päivää ennen toimitusta ja ilmoittaa toimituksen tarkan ajan. Jos kuljetusyhtiö ei tavoita sinua, 
sinun on otettava yhtiöön yhteyttä. Kuljetuksen seurantaan tarvitset lähetysnumeron. Tämä lähetetään sinulla tavalli-
sesti sähköpostilla linkkinä. Linkistä näet, missä kuljetus on sekä saat tiedon siitä, miten otat yhteyttä kuljetusyhtiöön. 
  

Toimituksen yhteydessä
Varmista, että olet paikalla, kun kuorma-auto tulee ja olet suunnitellut paikan kuorman purkamiselle. Kun ClickitUp toimite-
taan, tulee toimitus tarkistaa, jotta nähdään mahdolliset kuljetusvahingot tai muut puutteet pakkauksessa ja/tai tuotteessa. 
Mahdollisesta kuljetusvauriosta tulee ilmoittaa kuljetusyhtiön rahtikirjaan ja ilmoittaa ErgoSafelle viimeistään viikon sisällä toimituksen 
vastaanottamisesta. Sen jälkeen ei ole mahdollista vedota poikkeavuuksiin koskien ClickitUp®-toimitusta. Tarkista, että kaikki 
tavarat ovat tulleet. 

 
Varastointi
ClickitUp on helpointa varastoida toimituspakkauksessa. ClickitUp tulee suojata tuulettuvalla katteella, jos se varastoidaan  
pidemmän aikaa.  

 
Ennen asentamista
Lue mukana toimitettu asiakirja. Ennen kuin avaat pakkauksen, varmista, että kuorma on tasaisella alustalla. Jos kuorma on vi-
nolla alustalla, on vaara, että tuotteet kaatuvat, kun kiinnikkeet irrotetaan. Jos asennustilanteessa tuulee, täytyy varmistaa, ettei 
tuuli kaada varmistamattomia ClickitUp-osioita.  

 
Takuu
Takuun piirissä olevat vahingot käyvät ilmi mukana toimitetusta asiakirjasta. Ota yhteyttä myyjään, jolta ostit ClickitUp-kaiteet. 
Kun huomaat takuun piiriin kuuluvan virheen, siitä tulee välittömästi ilmoittaa ClickitUp-myyjällesi, jotta vältät mahdolliset 
välilliset vahingot.


