Januar 2022

1 mand / Pickup max 3500 kg.
Type

Pris pr. time
Excl. moms
400,00

Pickup m/u lift

Pris pr. time
Incl. moms
500,00

Minimum
pr. tur
1,5 time

Rumfang op til 14 m3
6 palle pladser
3,2 m. lang og 2 m bred

1 mand / Lastbiler over 3500 kg.
Type

Forvogn

Pris pr. time
Excl. moms
550,00

Pris pr. time
Incl. moms
687,50

Minimum
pr. tur
2,0 timer

580,00

725,00

3,0 timer

Op til 18 paller,
Last op til 13,5 tons
9 m. lang og 2,5 m. bred

Sættevogn
Fra 24-33 paller,
Last op til 30 ton
13,5 m. lang og 2,5 m. bred

Øvrige prisforhold
• Alle ture afregnes som tur/retur Køge, med mindre andet er aftalt.
• Tillæg ved køl 10%.
• Tillæg ved farligt gods 25%.
• Tillæg ved Aften-/nat kørsel (Mandag – Fredag mellem 18:00 – 06:00) 25%.
• Tillæg ved weekend kørsel 25%.
• Olietillæg, der tages forbehold for evt. olietillæg.
• For transporter hvori der indgår afgifter (Vej, bro, færge m.m.) adderes disse til transportens pris.

Januar 2022

Flyttevogn med 2 flyttemænd
Type

Lille flyttevogn

Pris pr. time
Excl. moms
760,00

Pris pr. time
Incl. moms
950,00

Minimum
pr. tur
1,5 time

900,00

1125,00

2,0 timer

400,00
190,00

500,00
237,50

Pickup med lift
Op til 6 m3

Stor flyttevogn
Op til 18 paller,
Op til 20 m3
Tillæg for Flyttevogn
Ekstra mand
Byrdetillæg:enheder >90kg.

Pr.mand pr. enhed

Øvrige prisforhold
• Alle ture afregnes som tur/retur Køge, med mindre andet er aftalt.
• Tillæg ved køl 10%.
• Tillæg ved farligt gods 25%.
• Tillæg ved Aften-/nat kørsel (Mandag – Fredag mellem 18:00 – 06:00) 25%.
• Tillæg ved weekend kørsel 25%.
• Olietillæg, der tages forbehold for evt. olietillæg.
• For transporter hvori der indgår afgifter (Vej, bro, færge m.m.) adderes disse til transportens pris.

