Bestilling af Svendegaver Runde
Priser:
X-Medium har en højde på 85 mm, og en brede på 90 mm og en tykkelse på 25 mm
pris kr. 548,00 + eventuelle tillægsvalg
L-105 (Large) har en højde på 96 mm, og en brede på 105 mm og en tykkelse på 30 mm
pris kr. 748,00 + eventuelle tillægsvalg
L-125 (X-Large)har en højde på 115 mm, og en brede på 125 mm og en tykkelse på
30 mm pris kr. 848,00 + eventuelle tillægsvalg
Alfabetisk oversigt: tryk på det første Tryk Her øverst på siden – her får du en alfabetisk
oversigt over uddannelsesnavne og design nr
Bogstavsoversigt: her vælger du det bogstave som din ønskede uddannelse begynder
med – nu ser du alle de uddannelser der begynder med det valgte bogstave som
stregteninger – samtidig ser du hvilket Design nr. tegningen har – husk eller skriv det ned,
du skal bruge det om lidt – du går tilbage til begyndelsessiden
Glasfaconer: nu skal du vælge hvilken glasfacon du ønsker glasset lavet i
Uddannelsesnavn (f.eks. Smed – Frisør ….): her skriver du uddannelsens navn
Uddannelses design nr. : her skriver du det Design nr. du skulle huske fra oversigten
Vælg type – størrelse: her vælger du hvilken størrelse Shape glas du ønsker
uddannelsen lavet i – se størrelser ved at klikke på de fire grønne tegninger priser som
følger :
X-Medium kr. 548,00 + eventuelle tillægsvalg
L-105 (Large) kr. 748,00 + eventuelle tillægsvalg
L-125 (X-Large) kr. 848,00 + eventuelle tillægsvalg
Vælg billedtype: hvis du ønsker et personligt billede indgraveret i glasset sammen med
vores stregtegning – skal du vælge billedtype ½ eller helt personligt billede - herefter
Overfør billede hvis du valgt at der skal indgraveres personligt billede i glasset skal du
vedhæfte billedet i boxen Overfør billede
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
Logo uddannelsessted: hvis du ønsker logo fra f.eks. uddannelsesstedet indgraveret i
glasset – samme procedure som ved personligt billede

Uddannelsesnavn der eventuelt skal skrives i glasset: her skriver du f.eks.
Tømrersvend eller lignende
Person navn: her skriver du personens fornavn
Efternavn_(e): her skriver du personens efternavn€
Uddannelses dato: her skriver du hvilken dato personen er udlært
Eventuel uddannet ved: kunne være uddannelsesstedets navn
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
X-Medium har en højde på 85 mm, og en brede på 90 mm og en tykkelse på 25 mm
pris kr. 548,00 + eventuelle tillægsvalg
L-105 (Large) har en højde på 96 mm, og en brede på 105 mm og en tykkelse på 30 mm
pris kr. 748,00 + eventuelle tillægsvalg
L-125 (X-Large)har en højde på 115 mm, og en brede på 125 mm og en tykkelse på
30 mm pris kr. 848,00 + 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
Logo: du kan til vælge et logo som koster kr. 150,00
Layout ønskes tilsendt: her vælger du at få tilsendt (på e-mail) layout til kr. 50,00 ekstra
Lyssokkel: til X-Medium passer Lyssokkel type SY-15 og til de andre passer Lyssokkel
SY-30

