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Har du spørgsmål til dagligt salg, 
tilbud og ordrer, evt. reklamationer, 
ændring i mængder, forespørgsel på 
leveringstider og produktvejledning, 
så kontakt vores kundeservice, som 
vil hjælpe dig på den bedst tænkelige 
måde.

Vi leverer dagligt
For os er det vigtigt at kunne give vores kunder en god 
og hurtig service og dermed minimere spildtiden ude på 
byggepladsen. Vi tilbyder derfor dag til dag levering, 
såfremt du bestiller inden kl. 9.00.

SMS service 
NYT: Som noget nyt sender vi en SMS til kontaktpersonen på ordren med besked om, 
hvornår varerne bliver leveret. Dette er naturligvis omkostningsfrit for dig. 

Følgende leveringsoversigt gælder:

Lagervare Ordrevare Specialvare
1-2 dage 3-4 uger efter 

ordrebekræftelse med 
fastlagt leveringsdato

3-4 uger efter ordrebekræftelse med fastlagt 
leveringsdato samt kundegodkendt tegning/
beskrivelse af produkt og mængde.*

* De enkelte produkter tillægges omstillingsgebyr. Ved genbestilling af specialvarer opkræves nyt 
omstillingsgebyr, ligesom eventuelle projektrabatter ikke er gældende ved efterfølgende produk-
tion af mindre mængder. Der kan være krav om minimumsmængde. Specialvarer tages ikke retur.

Leveringsform
Varerne leveres normalt med sættevogn. Aflæsning forestås af køber ved vognkant. 
Levering på bil med læssebagsmæk kan bestilles uden ekstraomkostning, såfremt dette 
sker ved ordreafgivelse. 

NYT: Vi kan tilbyde levering med truck eller kran, hvis dette ønskes. Der vil være et 
særskilt gebyr for dette. Kontakt kundeservice for nærmere information. 

Levering sker kun indenfor Danmarks grænser.

Ecophon kundeservice

Randi Bellerby Ebbe Krestina Nielsen Claes Elving Hansen

Bestil inden kl 9.00og du får dine varer allerede næste arbejdsdagRing til os på 3677 0909Eller kontakt os på info@ecophon.dk

Kundeservice
Mandag til torsdag: kl. 08.00 - 16.00 
Fredag: kl. 08.00 - 15.30



Leveringsgebyr
• Ved ordrer over kr. 15.000 leveres varerne fragtfrit
• Ved mindre ordrer opkræves et fragtgebyr på kr. 450
Der leveres mellem kl. 7 og kl. 16 på leverancedagen.

 

Din Partner
Dine fordele 

For Ecophon er det meget vigtigt, at du får en god oplevelse i forbindelse med rådgivning 
eller køb af vores produkter. Vi leverer let monterbare og bæredygtige akustikløsninger, 
hvor vi samtidig fokuserer på at give den bedst tænkelige service i forbindelse med købet. 

Postnummer 
område

Levering inden

Kl. 07.00 Kl. 09.00 Kl. 12.00

0 - 4799 kr. 1000,- kr. 700,- kr. 400,-

4800 - 4999 kr. 1500,- kr. 1100,- kr. 600,-

5000 - 8999 kr. 2000,- kr. 1500,- kr. 1000,-

9000 - 9999 kr. 3200,- kr. 2400,- kr. 1400,-

Returvarer 
Varer tages kun retur efter forudgående aftale i ubrugt og mangelfri stand og i hel, 
original emballage inden 3 måneder fra levering. Special indkøbte varer tages ikke
retur. 

Godkendte returvarer krediteres med fradrag på 30%, dog minimum kr. 2.000, af ind-
købspris ekskl. moms ved franko levering til vores plads eller andet af os anvist sted. 

• Gratis rådgivning med specialist i
    akustisk design
• Gratis rådgivning i forbindelse med dit     
    DGNB byggeri

 

• Hurtig og fleksibel levering
• Gratis hjælp og rådgivning ifm. tekniske   
    produktspørgsmål og løsningsforslag 
• Kundeservice – nem at få fat i

Levering på klokkeslæt
Såfremt levering skal sikres inden et bestemt 
tidspunkt, kan dette bestilles mod et ekstra gebyr:



Teknisk rådgivning

DGNB konsulent

Akustik rådgivning

Hos Ecophon hjælper vi dig, såfremt du har udfordringer 
med monteringen af vores produkter, tekniske spørgsmål til 
vores produkter, spørgsmål til vores bygningsdelbeskrivelser 
(BIPS), etc.

Senior Product Manager Keld Rasmussen besvarer 
spørgsmål og kan kontaktes på tlf. 4030 3483 eller 
keld.rasmussen@ecophon.dk.                        

Har du spørgsmål til dit DGNB byggeri, hjælper vi dig 
omkostningsfrit. 

Den rigtige akustikløsning er bæredygtig fra starten. 
Ecophon tilbyder hjælp og rådgivning om akustiske 
løsninger på loft og vægge, så byggeriet nemt opnår point 
med henblik på en DGNB-certificering. 

Vi kan rådgive om materialernes påvirkning på det over-
ordnede indeklima og på byggeriets samlede bæredygtighed. 
Desuden har Ecophon al den dokumentation klar, du kan få
brug for. 
Kontakt DGNB-konsulent Michael Højgaard Jensen på 
tlf. 4030 0557 eller michael.h.jensen@ecophon.dk.

Vi tilbyder gratis rådgivning med vores specialist i 
akustisk design, Morten Roar Berg. Ecophon leverer 
forskningsbaserede akustikløsninger, og vi deler gerne 
ud af vores viden om akustiske forhold til virksomheder i 
byggebranchen.

Rådgivningen med Morten er en ny mulighed for at øge 
kompetencerne i forhold til akustisk design. Morten beskæf-
tiger sig med at skabe et sundt, funktionelt og smukt lyd-
miljø i det menneskeskabte habitat. Det gør han med 
begreber som aural arkitektur og biofilisk design, der alle 
har med den menneskelige oplevelse af det arkitektoniske 
rum at gøre. Morten kan kontaktes på tlf. 4212 7969 eller 
morten.berg@ecophon.dk.

Keld Rasmussen

Michael 
Højgaard Jensen

Morten Roar Berg
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