
Sundolitt ab          www.sundolitt.se          0322-62 60 00          sweden@sundolitt.com

Checklista för leveranser
Vi är stolta över vår höga leveranssäkerhet. Vi vet hur viktigt det är att rätt material kommer till rätt plats i rätt tid. 

För att säkerställa en hög leveranssäkerhet så behöver vi samarbeta på ett bra sätt. Här har vi tagit fram en 

enkel checklista som du kan ha till hjälp när du beställer av oss. 

1. Beställning

När du kontaktar oss för en beställning så glöm inte att ange eventuellt offertnummer, på så sätt säkerställer 

du att rätt material levereras från oss till rätt pris. Tänk också på att kontrollera orderbekräftelsen när du 

får den så att den är korrekt. Kontakta oss inom 24 timmar för eventuell korrigering annars ses detta som ett 

godkännande.

2. Avisering

Det är viktigt att du som mottagare är tillgänglig på det angivna telefonnummret.  Vi levererar på dag enligt 

orderbekräftelse och chauffören aviserar 1-2 timmar före ankomst till lossningsplatsen.

3. Leveransuppgifter

Tänk på att ange så exakt leveransadress som möjligt med gatuadress, husnummer och postnummer. Om 

leveransen ska till en byggarbetsplats där det saknas vanlig adress så vill vi ha en karta med markerad leverans-

plats. Ska leveransen till en Ö så vill vi veta det på förhand.

4. Framkomlighet

Det är viktigt att vägen fram till leveransplatsen är körbar otsvarande BK1. Om det är svår framkomligt så vill vi 

veta det i förväg. Vi vill också veta i förväg om det endast är möjligt att ta sig fram med dragbil.

5. Lossning

Du som mottagare måste vara på plats och ombesörja lossning när leveransen anländer. Våra  chaufförer finns 

behjälpliga men du behöver ta emot och  signera raktsedeln. 

Om lossningen tar längre tid än en timme tillkommer extra kostnader. 

6. Trucklossning

Vi kan erbjuda trucklossning inom 

 vissa postnummerområden mot 

 pristillägg. Kontakta oss så berättar 

vi mer!

Lastbil
11 m, 50 m3

Lastbil + släp
24 m, 138 m3

Semi-trailer
17,5 m, 75 m3

Dragbil + semi-trailer 
25,25 m, 147 m3

Lastbilarna har en höjd på ca 4,5 m 
och bredd på ca 2,6 m.


