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Gratis forespørsel

          Husk, til mer informasjon og detaljer som blir gitt, jo raskere og mer nøyaktig kan jeg tegne skissen i CAD.

                              Skissen behøver ikke være så nøyaktig og fin, bare husk å sette på de viktige målene i mm. 

CAD tegningen starter etter innbetaling av NOK 2.000,-  til kto. no. 1645 15 652
Dette beløp blir ikke refundert ved senere avbrytelse av oppdraget, men trekkes selvfølgelig fra ved eventuell levering.

Se forøvrig side 2 for betingelser
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Betingelser

Horgen Design AS, Postboks 122, NO-3529 Røyse.  Tel +47 22 35 27 00  Mobil: +47 90 15 70 16   Fax: +47 22 35 27 99
Bank: DnB NOR 1645 15 15652    Org. nr. NO 989 320 726 MVA

  1. Lag en så god beskrivelse på skissearket som mulig.
  2. Sett en ønsket prisgrense på oppdraget.
  3. Når skisse og opplysninger er mottatt, vil De bli kontaktet med et foreløpig 
      prisoverslag.

  4. 

  5. Ønsker De oppdraget utført, betales et forskudd NOK 2.000,- til kto.nr. 1645 15 15652

  6. 

  7. Når forskudd er innbetalt, blir den godkjente modell tegnet i CAD.
  8. De mottar et rendret (fotoaktig) bilde av modellen med nøyaktig og fast pris på levering
      fra den gullsmedforretning De ønsker.
  9. Mindre endringer av CAD modellen er mulig, men ved større forandringer blir det å
      betrakte som et nytt oppdrag og det skal innbetales ett tillegg på NOK 1.000,- før
      arbeidet med ny modell fortsetter.
10. Ved Deres endelige godkjennelse blir modellen satt i produksjon.
11. Omfatter modellen høy produksjonskostnad, betales ett depositum 60% av avtalt pris.
12. Gullsmedforretningen vil deretter kontakte Dem for levering av det ferdige smykket.
13. Selv om det er vi som tegner og produserer Deres design,
      er Deres skisse grunnlaget og vil bli og betrakte som
      Deres eksklusive design.
14. Vi garanterer at Deres design ikke vil bli kopiert eller 
      brukt av oss eller andre, uten Deres skriftelige
      godkjennelse. 

Ønsker De ikke å gå videre, avsluttes oppdraget og det er ingenting å betale.

Dette beløp blir ikke refundert ved senere avbrytelse av oppdraget, men trekkes
      selvfølgelig fra ved eventuell levering.
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