Transport
Villkor & Priser

Vi hjälper gärna till med transporten av dina hyrda utrustning om du inte själv har möjlighet att hämta och/eller lämna
den på vårt lager. Kostnaden för transporten beror på leveransavstånd, mängden hyrd utrustning, tidpunkt samt
förutsättningar vid på- och avlastning.

Allmänna villkor:
• All utrustning ska kunna hanteras rullande på hjul vid leverans & hämtning av vår personal, utan särskild
ansträngning. Kullersten räknas ej som rullbart underlag.

• 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.
• Kostnad för vägtullar, färjeavgifter, traktamenten & dylikt tillkommer om inte annat avtalats.
• I kostnaden för transport ingår 15 min lastning/lossning. Lasttid utöver detta debiteras enl. gällande
•
•
•
•

personaltaxa. Även väntetid om gods ej är klart för upphämtning debiteras.
Extra lasthjälp (flera personer) debiteras enl. gällande personaltaxa.

Lätt lastbil betyder max 17kbm & 1000kg. Kostnad för tung lastbil beräknas från fall till fall. Begär offert.
Vi kan inte ge exakta tider för leverans/hämtning utan begränsar det till förmiddag eller eftermiddag.
Amtech Nordic AB ansvarar ej och kan ej göras ekonomiskt ersättningsskyldig för misslyckat eller inställt
evenemang, visning eller liknande som orsakats av transportförseningar, force majeure eller
andra omständigheter som står utom Amtech Nordic AB:s makt.

Priser:

(Alla priser angivna nedan är angivna exkl. 25% moms.)

Vardag 08-17 (Normaltaxa)
Transportkostnad till adresser inom Mora:

Startavgift, Lätt lastbil (debiteras vid påbörjad leverans eller hämtning) + Milersättning

Vardag (06.00-07.00 & 18.00-22.00) samt lördag (09.00-17.00) Normaltaxa + 476kr/h**

260 kr
8kr/km

Lördag (06.00 - 09.00 & 17.00-22.00), Söndag (00.00-24.00) samt alla nätter (22.00-06.00)
Normaltaxa + 696kr/h**
Förklaringar:
** Tiden räknas från att chaufför påbörjar uppdraget till att uppdraget är slutfört & lastbilen åter är parkerad vid lagret.
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