Til våre kunder

20. april 2015

Monier utvider igjen, og åpner nytt lager i Brumunddal den 22. april

Endelig er vi der! I dag åpner vi nytt lager i Brumunddal.
Hensikten med dette er å kunne yte enda bedre service til våre kunder i dette
distriktet, samt å gjøre komplette taksteinstak mer tilgjengelige for våre brukere.
I vår prisliste, gjeldende fra 1.april 2015 vil dere kunne se hvilke varer som er
lagerlagt i Brumunddal, samt våre salgs- og leveringsbetingelser.
Vi vil selvfølgelig kunne levere hele vårt sortiment også ut i fra Brumunddal,
men ikke lagerlagte varer vil ha noe lengre leveringstid.
I forbindelse med nye lagerlokasjoner på Østlandet er det utarbeidet nye
sonelister for frakt. Disse finner du på vår hjemmeside www.monier.no
NB! Som tidligere informert om, innførte vi fra 1.april et lagertillegg for
betongtakstein, på samme måte som vi har på tegltakstein. Tillegget vil variere ut
i fra det lageret varene blir levert/hentet. Informasjon om fraktbetingelser finner
du på side 108 i vår prisliste fra 01.april 2015.
Bestillinger gjøres på:
• tak@monier.com
• Kundeservice: 66 79 96 00
• Faks:66 79 97 08
Monier AS sender ordrebekreftelse tilbake til forhandler senest 1 dag etter
bestilling.
Har du spørsmål rundt produkter, leveringsbetingelser eller annet vedr. vårt nye
lager i Brumunddal, kontakt Moniers selger Jørgen Håland, mobil 481 50 535
Adresse og kart til vårt nye lager finner du på neste side.

Med vennlig hilsen
Monier AS
Ivar Fredriksen
Salgssjef
Monier AS – enkleste veien til et nytt tak!
Solbråveien 15, N-1383 Asker
Tel.: 66 79 96 00, Faks: 66 79 97 08, E-post: tak@monier.com , www.monier.no

Kontaktinfo og åpningstider til vårt lager i Brumunddal:
Monier AS co/Toten Transport AS
Strandveien 20, 2380 Brumunddalen
E-post: stock.brumunddal@monier.com
Telefonhenvendeler rettes til vårt hovednummer: 66 79 96 00.
Åpningstider: 08:00 – 15:30
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