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BESTILLINGSLISTE 
 

FIRMA  .....................................................................................................................  
 
ADRESSE .....................................................................................................................  
 
ATT.:  .....................................................................................................................  
 
MAIL ADR.: ...................................................................................................................   
 
Eftersynsmærkaterne kan anvendes på alle maskintyper, hvortil der kræves et 1-årligt 
eftersyn. ”Hjulets” måned og år placeres ud for pilene på ”logomærkatet”, således at 
kunden og reparatøren kan se, hvornår eftersynet er foretaget senest og dermed også, 
hvor lang tid der er til næste eftersyn. Firmanavnet og telefonnr. er synligt for kunden. 
 
Øverst på mærkaten skal firmanavnet på den virksomhed, der har udført eftersynet 
trykkes. 
Ved de små eftersynsmærkater kan det måske være en fordel at få lavet et nyt logo, hvor 
der kun står firmanavn/logo samt tlf. nr., for at lette læsbarheden. 
 
Forsendelse:  GLS:                  Alm. PostNord:   ______      
       
Eftersynsmærkat i str. 7x16 cm 
Nummer: Antal: Varebetegnelse: Pris/stk: 
 
30481  ____  ”Hjul” 2020/2021 (selvklæbende) kr. 5,00 
 
30481-2  ____  Grundmærkat 0 – 100 stk.  pr. stk. kr.  12,75 
30481-3  ____  Grundmærkat over 100 stk. pr. stk. kr. 11,50 
 
30481-1 Påtrykning af firmanavn  Engangsudgift kr. 430,00 
 
Eftersynsmærkat i str. 3,5x8 cm 
Nummer: Antal: Varebetegnelse: Pris/stk: 
 
30492  ____  ”Hjul” 2020/2021 (selvklæbende) kr. 2,50 
 
30492-2  ____  Grundmærkat 0 – 100 stk.  pr. stk. kr.  5,00 
30492-3  ____  Grundmærkat over 100 stk. pr. stk. kr. 4,00 
 
30492-1 Påtrykning af firmanavn  Engangsudgift kr. 430,00 
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BESTILLINGSLISTE 
 

FIRMA  .....................................................................................................................  
 
ADRESSE .....................................................................................................................  
 
ATT.:  .....................................................................................................................  
 
MAIL ADR.: ...................................................................................................................   
 
 
 
Checklister til hovedeftersyn 
Checklisten udfyldes af den montør, der har gennemført eftersynet. En kopi afleveres til 
kunden, og én kopi opbevares af det servicerende firma. Såfremt redskabet efter 
eftersynet kan godkendes (dvs. udelukkende krydser i felterne A og B) klæbes 
eftersynsmærkat på maskinen  
 
Forsendelse:  GLS:                  Alm. PostNord:   ______            
 
Nummer: Antal: Varebetegnelse: Pris/stk: 
 
30491  ____  Checkliste for transport-, hejse- og løfteredskaber kr.  5,00 
 
30491-1  ____  Checkliste for ekstraudstyr kr.  5,00 
  Fjernbetjening, mandskabskurv, kranarm, sving, skovl  
 
30491-2  ____  Checkliste for tekniske hjælpemidler kr.  5,00 
  Plov, tipvogn, fodervogn, kost o. lign. 
 

 
 
 
AH 01.12.2019 
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