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Transport 
 Villkor & Priser 
 
 
Vi hjälper gärna till med transporten av dina hyrda produkter. Kostnaden för transporten beror på leveransavstånd, 
mängd hyrda produkter, tidpunkt samt förutsättningar vid på- och avlastning. 
 
Allmänna villkor:  
! Allt gods ska kunna hanteras av ensam chauff!r rullande på vagn vid leverans & hämtning, utan s"rskild 

anstr"ngning. Kullersten, grusg#ng eller gr"smatta r"knas ej som rullbart underlag. 
! 15 minuter lastning & lossning ing#r i transportkostnaden.  
! Allt som ska bäras sköts av kunden själv om inte annat avtalats. Måste godset bäras, eller fraktas inom 

fastigheten/området tillkommer löpande debitering enl. gällande personaltaxa. Tjänsten skall förbeställas.  
! Allt gods ska vara hopplockat & packat i respektive vagn/emballage vid returen.  
! Vi kan tillgodose !nskem#l om tidpunkt f!r leverans/h"mtning till förmiddag eller eftermiddag.  

Exakta tider debiteras extra.  
! Lätt lastbil betyder max 17kbm & 700kg.  
! Tung lastbil betyder ca 40kbm eller 8000kg. 
! PARKERING $ Kund ansvarar f!r att ordna parkeringstillst#nd / l"mplig plats f!r v#ra fordon under 

lastning/lossning samt under den tid vi "r p# plats f!r att utf!ra arbete.  
- Eventuella parkeringsavgifter i samband med leverans & arbete p# plats debiteras kund. 
- Eventuella parkeringsböter på anvisad plats av kund debiteras kund.  
- I de fall kund inte kan ordna med parkeringsplats i n"ra anslutning - debiterar vi den extra tid det tar 

f!r oss att hitta en parkeringsplats. (Kan vara sv#rt & tidskr"vande exempelvis inom CITY). 
 

 
Prislista:    exkl. moms. per v!g.  (Normaltaxa Vardag, 08-17)     L"tt/Tung 

 
Grundavgift inom Stockholms tullar, Bromma, Sundbyberg, Solna   750kr/1725kr 
Till"gg per mil (ut!ver grundavgift) vid transporter ut!ver grundavgift   140kr / 200kr 
Transport utanf!r ordinarie arbetstid        Beg"r offert! 
 
Arbetskostnad chauff!r  
Vid lastning eller lossning som !verstiger 15 min eller b"rhj"lp. Pris per p#b!rjad kvart.  175kr  
    
Arbetskostnad   
Extra person f!r lasthj"lp/b"rhj"lp. Pris per timme.     500kr 
 
Restidsers"ttning f!r personal ut!ver chauff!r som skall utf!ra arbete p# plats  350kr 
(exempelvis t"ltmont!r/scenbyggare) 
 
Exakt tidspassning p# leverans eller hämtning         Beg"r offert 
 
Kranbil:           Beg"r offert. 
 


