Bestillingsprosedyre for prekvalifiserte installatører
Linea AS
Avtalen med Elektroskandia åpner for at tredjepart kan gjøre avrop på enkeltprodukter når de skal
utføre en jobb for Linea. Produkter som benyttes i forbindelse med abonnenttilkoblinger er omfattet
av denne ordningen.

Bestilling
Det opprettes egne kundenummer mot hver enkelt installatør og dette må alltid benyttes for at man
skal få riktige betingelser. Alt kjøp går utenom alle bonusavtaler som installatøren ellers måtte ha
avtale om. Kjøpet er med andre ord hverken bonusbyggende eller bonusgivende. Dette gir samme
pris til alle som er godkjent for avrop på Linea sin avtale hos Elektroskandia Norge AS.
Det opprettes brukere på nettbutikken for å gjøre avrop enklest mulig. Her vil aktuelle produkter
enkelt identifiseres i form av såkalt Bestevalg. For de som allerede er brukere av Elektroskandias
nettbutikk så vil også det nye kundenummeret bli tilgjengelig slik at man enkelt kan veksle mellom
de forskjellige kundenumrene inne i nettbutikken.

Leveringsbetingelser
All levering er fraktfri, DDP losset. Det forutsettes at det er nødvendig losseutstyr tilgjengelig.
Levering skjer i normalarbeidstiden 07:00-15:00. Ordrefrist er klokken 15:00.

Fakturering
Fakturering skjer direkte til hver enkelt installatør. Betalingsbetingelser er fri måned pluss 30 dager.

Materiell som skal benyttes
Det skal benyttes kun produkter fra standardisert liste. Når det gjelder inntakskabelen (TFXP) så kan
både kabelen fra Prysmian og NKT benyttes. Skulle Elektroskandia mot formodning være tom for én
eller begge disse typene så vil Elektroskandia gjøre støttekjøp hos Nexans. I så fall vil man få samme
pris som Prysmian/NKT.

Pris
Med unntak av TFXP så er oppgitte priser faste frem til 31.12.2021. Deretter justeres prisene årlig.
TFXP reguleres i tillegg i takt (både opp og ned) med råvareprisene på London Metal Exchange (LME)
hver måned.

Lagerbeholdning
Med unntak av momentnøkkelsettet så er samtlige varer lagerført hos Elektroskandia.

Kontaktpersoner hos Elektroskandia
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Telefon

Christian Asplund
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christian.asplund@elektroskandia.no

Hans Chr. Bekkevahr

Logistikkoordinator 481 43 395

hans.christian.bekkevahr@elektroskandia.no

Dag Thomas Hansen

Salgssjef

dag.thomas.hansen@elektroskandia.no

958 84 700

E-postadresse

Godkjent materiell
Elnr.

Beskrivelse fra ES nettside

1619230

Høyeffekt sikring NH000 80A

1619231

Høyeffekt sikring NH000 100A

1619232

Høyeffekt sikring NH00 125A

1056706
1017190

TFXP 1 kV 4G 50 AFV Grønn (NKT)
TFXP 1 kV 4G 50 AFV Grønn (Draka)

1167496

Gelskjøt Click 3

1144275

PEN-Klemme 10-95 mm²

1144111

Kabelklave Ø20-40 mm

Pris/enhet

Bilde

1144112

Kabelbeskytter Ø20-40 mm

1144074

Sikringsmodul SLK 160

2835602

Kabelrør PVC 75MM 6M Rød

2800926

Kabelrør DV 75/64 RE Korrugert

2835632

Kabelrørbend 75mm 15gr. R=600

2835637

Kabelrørbend 75mm 30gr. R=600

2836509

Cu-Line KGF 50MM2 7-Tråder

1166661

Kabelskritt varmkrymp SEH4 35/15

1144169

Innvendig Kursmerking

1166004

Endehette varmkrymp 102L044

