
Kundeinformasjon
Kundenavn: Evt. organisasjonsnummer (må samsvare med kundenavn):                               

Postadresse: Telefonnummer:

Postnummer/ Sted:
Analyserapport og faktura sendes til oppgitt e-postadresse.  
Oppgis ikke e-postadresse påløper gebyr for utsending per brev. 
Ønsker rapport per brev (gebyr kr 80,-): 
Ønsker faktura per brev (gebyr kr 80,-):E-postadresse:

Bestillingsskjema private hager

Eurofins Agro Testing Norway AS  Besøksadresse: Møllebakken 40, 1538 Moss  Postadresse: Postboks 3033, 1506 Moss                  v.14.05.19
Telefon: 92 23 99 99   e-post: jord@eurofins.no   www.eurofins.no

Gjeldende prisliste og nyeste utgave av bestillingsskjemaet finner du på våre hjemmesider.  
Eurofins Agro forbeholder seg retten til å benytte underleverandør til oppdrag. 

For laboratoriet: Mottaksdato: Antall prøver:

Analyse av næringsinnhold og pH i jord fra private hager
Ved bruk av dette skjemaet bestilles analysepakken «Pakke 1 jord», se prislisten på www.eurofins.no. 
Her finner du også oversikt over andre analyser du kan ha nytte av i din hage. 

Prøvemerking Evt. tilleggsopplysninger til Hageselskapet

Ønsker du vurdering fra Det Norske Hageselskap?   

Medlemsnummer i Hageselskapet: 
Det Norske Hageselskap gir gratis rådgiving til sine medlemmer på jordprøveresultater fra Eurofins Agro. For å benytte 
tilbudet må du oppgi ditt medlemsnummer i Hageselskapet på bestillingsskjemaet. Så snart resultatene er klare sender 
vi analyseresultatene, tilleggsopplysningene og din e-postadresse til Hageselskapet. De tar så kontakt med deg for 
rådgiving. 
NB! Medlemskap i Hageselskapet påvirker ikke prisen på analysene, og Eurofins Agro er kun ansvarlig for å 
videresende resultater, tilleggsopplysninger og e-postadresse dersom dette er oppgitt ved bestilling. 

For spørsmål om ordningen, les mer på www.hageselskapet.no.   

Dato: Kundens signatur:

Bestillingen må signeres. Ikke signerte skjemaer kan medføre forsinkelser eller at oppdraget ikke kan igangsettes.  
Ved å signere dette skjemaet godtar du våre generelle salgsbetingelser, og at den oppgitte informasjonen lagres i vår kundedatabase.  
Les vår personvernerklæring og generelle salgsbetingelser på https://www.eurofins.no/om-oss/personvern-og-generelle-betingelser/

Vi trenger 1/2 liter jord per prøve. 
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