
Avropsmall 

Blanketten kan du maila till: avrop.direkt@skogsplantor.se 
eller skicka via post till: Svenska Skogsplantor AB, Mejerigatan 16, 388 40 TREKANTEN 

OBS! Generellt så levereras plantorna frysta och behöver cirka 1 vecka för att tina upp innan plantering

Önskad leveransvecka. Märkning på ordern i fältet godsmärke, max 42 tecken. 

Avrop från ordernummer, se orderbekräftelse Kundnummer, se orderbekräftelse

F - P  - 

Kontaktperson och mobilnummer till den som tar emot leveransen,  sms kommer att skickas för att bekräfta leveransdag och lossningsbekräftelse 

Koordinat till lossningsplats i skogen Eller leveransadress (till fast adress):
OBS! ej centrumskoordinat på hygget

Beskriv så noga du kan vilken sorts plantor du vill ha levererat, se orderbekräftelse
OBS! Vi avrundar antalet till hel förpackning

Ska hela ordern levereras? Ja Nej Om nej, specificera nedan

Artikelnummer: Partinummer: Odlingssystem: Härkomst: Behandling: Antal: 

1.

2.

3.

4.

5.

Typ: Beskrivning: Antal: 

Redskap: 

Redskap: 

Redskap: 

Övrig information som vi kan behöva för att din leverans ska gå smidigt som möjligt.

Mobilnummer till någon vi kan ringa om vi inte kan nå kontaktperson:

Är vägen farbar för lastbil med släp?  Vi kör inte med timmerbilar utan traditionella lastbilar. Ja Nej

Finns det bom över vägen? Viktigt att person med nyckel finns tillgänglig per telefon. Ja Nej

Fyll i eventuell låskod till bommen:

Övriga upplysningar, fritext:

avrop.direkt@skogsplantor.se Kundtjänst 0771-355 355
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