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Beställnings och översiktsritningar av Hilti installationsstöd baserade på slutgiltig Hilti 
BIM-modell. Tvådimensionella och/eller 3D-bilder kommer att finnas för att beskriva 
montage för prefabricering och/eller installation. Hilti kommer att föreslå en ritnings 
mall och på begäran kan den följa de ritningsstandarderna som kunden kräver.

Erbjudande
 • Beställningsdokument av Hilti installationsstöd som innehåller dimensioner, materialbeteckningar och   

 materialimitationer samt speciella monteringsbeskrivningar om detta önskas av kunden. Som standard följer ritningarna  
 Hiltis ritnings mallar och standarder. 
 • På begäran av kunden kan översiktsritningar lämnas för att visa var respektive beställningsdokument ska tillämpas  

 inom projektet.
 • När det är möjligt lämnar Hilti förslag på hur Hiltis prefabriceringstjänster, sammansättning av kit och kapning  

 kan bidra till att installationen blir enklare och snabbare.

Tjänstens omfattning
• Kundgodkänd BIM-modell från Hilti för installationslösningar är en förutsättning för Hilti-ritnings- och    
 materialförteckningstjänster
• Monteringsanvisningar för enstaka produkter kommer inte att återges i beställningsdokumentet, men gäller ändå och  
 ska alltid följas under monteringen.

Genomförande
• Tjänsten kommer att utföras av en Hilti BIM-modellerare.
• Tjänsten kommer endast att påbörjas efter att Hilti mottagit och fått bekräftat beställningen av BIM-tjänsten och  
 efter att kunden har lämnat alla projektkrav och efter att parterna är överens om den exakta omfattningen av arbetet och  
 leveransdatum.

Kundens skyldigheter
• Beskriva arbetets omfattning noga och ange vilka beställningsdokument som behövs och vilka översiktsritningar som  
 behövs, om detta överhuvudtaget behövs.
• Om ritning ska följa en särskild ritningsstandard behöver Hilti få tillgång till och godkänna respektive standarder i  
 förväg.
• Granska den levererade tjänsten inom fem arbetsdagar och informera Hilti skriftligen inom denna period om eventuella  
 brister eller felaktigheter i den levererade tjänsten.
 
Betalning
• Ett totalpris presenteras baserat på projektkraven och BIM-projektmodeller.
• Tjänsten kommer att debiteras i enlighet med den överenskomna betalningsplanen.
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