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Hjælp os med at levere dine emner til tiden
Korrekt udfyldt følgeseddel er adgangsbilletten til et problemfrit forløb hos os!
Du kan hjælpe os med at levere dine emner til tiden. Jo bedre information, vi får fra dig, jo
bedre bliver vores service – og du får leveringssikkerhed og garanti mod merudgifter. Du kan
give os de rigtige informationer på tre måder: Med DOTs følgeseddel, med dine egne materialelister og tegninger eller via vores online booking.

Alternativ 1: Brug vores følgeseddel
Hos DOT stræber vi efter at opnå det perfekte forløb for dine emner – fra modtagelse til afsendelse. Derfor er din følgeseddel det vigtigste dokument overhovedet i processen.
Hjælp dig selv – og os – med at gøre forløbet problemfrit.

Når du udfylder følgesedlen, er det vigtigt at vi får:
• Skitser eller tegninger
Vi vil meget gerne modtage tegninger og skitser fra jeres tegneprogram. Det visuelle er
meget vigtigt, når vi skal identificere jeres emner.
• Mål - Længde, bredde og højde
• DOT-nummer (tilbudsnummer eller ordrebekræftelsesnummer)
• Oplysninger om den ønskede behandling, bl.a.:
Forbehandling
Overfladebehandling
Lagtykkelse
Evt. lagtykkelsesrapport/sporbarhed
Specifikke ønsker, f.eks. boring af huller m.v.
Kontaktperson, telefon og mail
Rekvisitionsnummer og sagsnavn
Leveringstid
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Jo bedre følgesedlen er udfyldt, jo lettere går det hele.

Følgeseddel

Husk booking inden kl. 15.00 (fredag inden kl. 13.00)
Bestilling af afhentning på:
Fax: 96 280 281 eller mail: logistik-fa@dot.dk
Eftersendelse af følgeseddel på:
Fax: 96 280 283 eller mail: varemodtagelse-fa@dot.dk

HUSK tydelig mærkning og opdeling af emner.
Grønlundvej 81-83, Fasterholt
DK 7330 Brande, Tel: 96 280 280

Dato:
Kundenr.

Leveringsadresse

Kunde

Navn

Adresse

Adresse

Postnr./by

Postnr./by

E-Mail

Kontaktpers.
Tel.nr.

Tel.nr./kontaktpers.

Ordrenummer/ rekvisition

Deres ordrenr.

(Anføres på faktura)

Deres rekvnr. (Anføres på faktura)

DOT nr. (tilbuds-/ordrenr.) Nr.
DOT specialopgave

Sæt X – lagtykkelses-måling?
Sæt X – lagtykkelses-rapport?

Betegnelse og antal
Angiv positions nr.
hvis sporbarhed ønskes

Nr.

Sporbarhed iht. DS/EN 1090-2

(sæt kryds)

Ønskes lagtykkelsesmåling efter
varmforzinkning iht. DS/EN ISO 1461

(sæt kryds)

Ønskes lagtykkelsesmåling efter maling

(sæt kryds)

Ønskes dokumentation for lagtykkelsen
tilsendt

(sæt kryds)

Krav til reparationslagtykkelse ud over
standardkravet på 100 μm

μm

Delvis

Fuld

Deres ønske om lev.tid på
varmforzinkning (X)

48/72 timer

Uges lev.

Anden lev.dato

Forbehandling: (X)
Sandblæsning
Afsyring af zink
Damprensning
Boring/skæring af manglende huller
Indsmøring med brandpasta

Efterbehandling: (X)
Afbørstning af gevind
Opskæring af gevind
Indpakning i plast

Overfladebehandling: (X)
Varmforzinkning
Metallisering
Vådlakering DS/EN ISO 12944
Polymer (Armor Coating)
Pulverlakering

Krav til maling: (X)
Korrosionskategori:
Levetid:

Lav

Mid

Høj

Ral:
Glans:

Note: (Ved lakering, metallisering, forbehandling og efterbeh, skal leveringstiden aftales
nærmere). Levering med kran kan medføre længere leveringstid. Endelig leveringstid
aftales nærmere.

Vigtige informationer for at DOT kan registrere emner korrekt:

Tegning / bemærkning:

Betegnelse:

Sæt X – hvordan skal
emnet behandles?

Kundekontakt forud for skæring/boring af
huller (mod ekspeditionsgebyr)

Manglende udfyldelse medfører varmforzinkning iht. DS/EN ISO 1461 uden
dokumentation. Maling udføres som minimum iht. korrosionskategori C3
middel jf. DS/EN ISO 12944, hvis ikke andet er noteret.

Antal

Vi kan levere indenfor
48/72 timer

Leveres med kran
(se note)

/

Skitser eller tegninger
– er vigtige for identifikationen hos os

My krav:
Lokal:

Middel:
Positionsnr.:
Hjd.:
Antal

Brd.:

Lgd.:

Noter emballage

Emballage:

Betegnelse:

My krav:
Lokal:

Middel:
Positionsnr.:
Hjd.:
Antal

Brd.:

Lgd.:

Emballage:

Betegnelse:

My krav:
Lokal:

Middel:

Hjd.:
Antal

Brd.:

Lgd.:

Emballage:

Betegnelse:

My krav:
Lokal:

Middel:
Positionsnr.:
Hjd.:

Brd.:

Lgd.:

Emballage:

Oberthur Technologies Denmark A/S, Tlf. 63 14 27 70

Positionsnr.:

Ovenstående bestilling udføres iht. DOT’s normale salgs- og leveringsbetingelser.
Materialerne læsses / aflæsses med Deres hjælp.
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Alternativ 2:
Brug dine egne materialelister og tegninger
Hvis dit tegneprogram kan generere materialelister, behøver du ikke udfylde følgesedlen. Vi
har blot brug for informationerne. Det kan f.eks. ske, hvis du sender os en relevant materialeliste og de rigtige tegninger.

Materialelisten skal indeholde:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundenavn
Rekvisitionsnummer
Styktal pr. emne
Oplysning om ønsket overfladebehandling
Oplysning om ønsket lagtykkelsesmåling
Oplysning om andre ønsker, f.eks. efter-behandling hos DOT
Kontaktperson
Dimensioner på emnerne samt vægt
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Alternativ 3:
Online booking
Du har også mulighed for at bestille overfladebehandling og afhentning af materialer via
vores ekstranet. På vores ekstranet har du adgang til alle de dokumenter, som er en del af
vores samarbejde.

Det er:
•
•
•
•

Tilbud/ordrer
Fakturaer/kreditnotaer
Følgesedler
Kvalitetsdokumenter

På ekstranettet kan du i ro og mag booke afhentning og overfladebehandling.
Ring, hvis du er i tvivl!

OBS!
Din fordel ved at udfylde følgesedlen korrekt er:
• større sikkerhed for overholdelse af indgåede aftaler
• intet gebyr for håndtering af mangelfulde følgesedler

Brug vores online booking.
Så ordner vi resten for dig.
Med online booking er det blevet nemmere at bestille afhentning hos DOT
og udfylde papirer til DOT – alle burde bruge det.
// Uldum Maskinfabrik, Jane Bønnelykke
96 280 280

Oplev en nemmere hverdag med et ﬁrma-login
hos DOT. Alt hvad du har brug for. Og lidt mere til.
På www.dot.dk tilbyder vi alle kunder adgang til vores selvbetjening, som giver dig mere tid og
overblik i hverdagen. Med dit helt eget kunde-log-in har du mulighed for at følge dine emner
og ordrer fra start til slut. Vi tilbyder online booking af gods-afhentning, oprettelse af elektroniske følgesedler - ligesom det er muligt at se kontoudtog, fakturaer og kvalitetsdokumentation - når du har tid!

I sikre hænder hos DOT.
Som en ekstra service tilbyder DOT dig en personlig kunderådgiver i hverdagen. Så kan du
være sikker på at få den samme sparring og hjælp hver gang du henvender dig - med det klare
mål at skabe succes for såvel dig som os gennem en stærk og tæt dialog.

Og hvad gør jeg så nu?
På bagsiden finder du en udførlig vejledning til at komme godt i gang. Med helt præcise
oplysninger på vores kunder, afdelinger og kontaktpersoner - har vi mulighed for at segmentere vores tilbud og services, så du kun modtager informationer der måtte være relevant for
dig.
Vi sidder altid klar til at betjene dig. Vi svarer på spørgsmål og rådgiver dig om dine
mange muligheder, ligesom vi gerne sender vores konsulent forbi dig til en mere vejledende
snak om vores online booking system. Du er velkommen allerede i dag.

Ring 70 120 140.
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