
Bestilling af Dåbsglas rund type largeø105 / X-Large 
 
Design nr. . start med at vælge hvilket design du ønsker – find designet i Design nr. box 
til højre. 
 
Vælg type – størrelse: her vælger du hvilken størrelse du skal have – klik på et af de to 
grønne runde glas – her kan du se størrelsen  - når du har besluttet dig til hvilken størrelse 
du ønsker dåbsglasset udført i, klikker på i boxen Vælg type – størrelse: hvids du vælger 
størrelsen L-125 forøges prisen med kr. 100,00. 
 
Priser: 
L-105 har en diameter på 105 mm og en tykkelse på 30 mm pris kr. 745,00 + eventuelle 
tillægsvalg 
L-125 har en diameter på 125 mm og en tykkelse på 30 mm pris kr. 845,00 + eventuelle 
tillægsvalg 
 
Vælg billedtype: hvis du ønsker personligt billede indgraveret i glasset af barnet der skal 
døbes skal du vælge i boxen Vælg billedtype  om det skal være et ansigtsbillede som 
koster 315,00 kr. ekstra eller et helt billede af dåbsbarnet som koster 599,00 ekstra  
Hvis ikke du skal have graveret noget billede i glasset skal du ikke vælge noget her, så 
sætter vi et stjernebillede af dåbsbarnets horoskop ind i midten af glasset, og det koster 
ikke ekstra 
Overfør billede: Hvis du vælger at der skal indsættes billede i glasset, skal du trykke på 
Upload Fil i boxen Overfør billede herefter skal du finde billedet i computeren og 
vedhæfte det - når du har Up-loadet billedet vises det som et lille billede 
 
Hvis det af en eller anden grund mislykkes for dig, kan du sende billedet som e-mail på 
adressen thor@thorlaser.dk  eller sende det som brev til vores postadresse: Thorlaser – 
Nordmandshage 13 – 9370 Hals 
 
Barnets navn: her skriver du barnets fornavn  
 
Barnets efternavn(e): her skriver du barnets efternavn(e) 
  
Fødselsdato: her skriver du barnets fødselsdato 
 
Fødested: (f.eks. navn på sygehus) 
 
Vægt i gram: her skriver du barnets fødselsvægt i gram 
 
Længde i cm: her skriver du barnets fødselslængde i cm. 
 
Dåbsdato: her skriver du hvilken dato barnet er døbt 
 
Dåbssted (Kirke): her skriver du hvilken kirke barnet er døbt i – hvis du vælger 
navngivning indsætter vi et drenge / pige tegn i stedet for kirken   
 



Vælg stjernetegn: her vælger du hvilket stjernetegn barnet er født under – hvis du 
undlader det, finder vi det selv  
 
Tegnet kirke: hvis du vælger ja her koster det kr. 150,00 ekstra og vi tegner den kirke du 
har skrevet i feltet Dåbssted (Kirke)  
 
Layout ønskes tilsendt: hvis du vælger ja her koster det kr. 50,00 ekstra og vi sender dig 
et layout til den oplyste e-mail adresse (senere indtastning) efter godkendelse /rettelse 
sender vi glasset til dig. 
 
Eventuel rekv. nr. : er mest beregnet til information fra en af vores forhandlere. 
 
Leverest senest: hvis du skal bruge glasset inden en bestemt dato, indskriver du datoen 
her – det koster ikke ekstra 
 
Eventuel bemærkninger: her kan du skrive en besked til os  
 
Nu er du færdig og kan ”putte i indkøbskurv” 
 
Hvis der viser sig et rødt Felt når du trykker på Føj til kurv skal du udfylde det røde felt 
 
Feltet vare(r) viser nu hvilket beløb du har købt for 
 
Lyssokkel: hvis du ønsker lyssokkel til glasset trykkes på en af lyssoklerne   i bunden af 
siden  og tilføjer kurv 
 
Indkøbskurv : nu trykkes på  Indkøbskurv og her kan du set dit samlede køb 
 
Chek ud: nu trykkes på på Chek ud  
 
Registrer konto: her kan du trykke på Fortsæt eller hvis du er Eksisterende kunde (har 
handlet her før)  indtast din e-mail adresse 
Hvis du vælger Registrer konto skal du fortælle hvem du er, med leveringsadresse samt 
indtaste adgangskode som du kan anvende næste gang du handler hos os 
 
Gæste Check ud: hvis du vælger Gæste Check ud og trykker på Fortsæt sker der det 
samme som hvis du vælger Registrer konto 
 
Hvis du er eksisterende kunde bliver du spurgt om du vil anvende en eksisterende adresse 
– hvis ja så trykker du på Fortsæt – så vises der hvilken adresse varen sendes til – tryk 
herefter på Fortsæt – nu viser den at varen sendes gratis – du trykker på fortsæt. 
 
Betaling: her kan du vælge om du ønsker at betale med Dankort eller ønsker 
bankoverførsel – HUSK at sætte kryds i feltet Handelsbetingelser 
 
Betalingsmetode: her vælger du om du betaler med Betalingskort eller betaling via 
netbank 
 



Bankoverførsel: hvis du vælger bankoverførsel – husker at sætte kryds i 
Handelsbetingelser og trykker Fortsæt kommer du frem til at ordren bekræftes til os og 
der sendes en e-mail til dig – vores registreringsnummer og kontonummer står også her 
 

Oversigt over tillægsvalg: 
 
Vælg type – størrelse: her 
Størrelse ø105 mm 30 mm dyb koster kr. 745,00 + eventuelle tillægsvalg 
Størrelse ø125 mm 30 mm dyb koster kr. 845,00 + eventuelle tillægsvalg 
 
Vælg billedtype: her vælger du om det skal være et ansigtsbille til kr. 315,00 ekstra  
eller et helt billede til kr. 599,00 ekstra 
 
Tegnet kirke: her vælger du om du ønsker tegnets dåbskirke til kr. 150,00 ekstra 
 
Layout ønskes tilsendt: her vælger du at få tilsendt (på e-mail) layout til kr. 50,00 ekstra 
 
Lyssokkel: du kan tilkøbe lyssokkel type SY-30 Hvidt lys 230 V / batteridrift til kr. 298,00    
eller lyssokkel type SY-30 Hvidt lys Batteridrift til kr. 225,00    
 


