Flyttefirma, nu fra Byvej 60, 4682 Tureby.
Flytte - & Vognmandsforretningen
John Hansen A/S Opdateret her 29.4.22
Troen flytter Bjerge & Kort fortalt, Brug os til ”næsten” alt.

Alt indenfor flytning, transport & opbevaring
“Når man ikke er det allerstørste flyttefirma, så må man vinde folks
hjerter på service, så De kommer igen næste gang, og anbefaler en
til naboerne.“ Mvh. John Hansen, Adm. Direktør
Flyttefirma nu fra nær København:
Hvordan vælger man det helt rette?
De seneste år er konkurrencen og kvaliteten i flyttebranchen blevet
påvirket, så du til tider vil kunne finde flyttetilbud til svimlende lave
priser – hvor risikoen for uventede skader og regninger til gengæld
kan stige. Kunsten er at holde priserne præcis så lave, at der kan
leveres et solidt resultat med respekt for dine materialer, din
økonomi og tid, samt være forsikret, hvis uheldet er ude.
Sådan har vi ført vores forretning i nu over 40 år.
Vi kan tilbyde jer en stor lukket fuld luft affjedret flyttevogn på 45
kubik med 2 mand, alle hverdage imellem 7 & 16.00 til kr. 600,00
pr. påbegyndt ½ time inkl. alt i Storkøbenhavn med start - & slut fra
vores adresse på Byvej 60, 4682 Tureby for info, udenfor dette
tidsrum, samt lørdag – søndag & helligdage pålægges et tillæg på
25 % på alle vores priser. Ved alt kørsel, pålægges der brændstofs
- & kilometer tillæg på 7,50 kr. inkl. moms, på alle ture, med alle
vores biler.
For nærmere info venligst kontakt os alle hverdage imellem 7 & 16
på 32 97 28 17, eller fremsend en e-mail til john@jhas.dk så vil vi
besvare denne hurtigst muligt 

Ved flytning og priser bør du være opmærksom på:
Det er billigst for dig, når din flytning bliver udført nænsomt og til
tiden af erfarne flyttemænd, i skræddersyede flyttevogne med
moderne flytteudstyr – og uden uventede ekstraregninger.
Tjek referencerne fra de allerstørste kunder

Skal du vurdere integriteten ved et flyttefirma København / pr. Byvej
60, 4682 Tureby – selv ved en mindre flytning – bør du kigge på
referencer for de allersværeste flytteopgaver – fx flytning af
koncerners flere hundrede arbejdspladser med dertilhørende IT udstyr og lagre. For det er her, hvor du får det bedste overblik over
flyttefirmaets evne til at håndtere dine materialer nænsomt,
overholde deadlines, koordinere gods og tid, så der ingen uventede
ekstraregninger opstår.
Læs også presseomtale:
En flyttemand med succes
Stabil indtjening i ustabil branche
Kerneforretningen kan ikke flytte bjerge
Faste priser sikrer overskud

Når man er specialist i nænsom flytning, bliver almindelige
flytninger ualmindeligt nemme
Det er svært at undgå skrammer ved en flytning. Men John
Hansens flyttefirma er specialister i at passe særligt godt på dine
ting. Ikke nok med at flyttemændene kan manøvrere om snævre
hjørner uden skrammer, kan de også udregne hvordan særligt
besværlige genstande bedst kan transporteres ind nye steder, samt
skille og samle det igen uden alvorlige mén. Og når man er
specialist i nænsom flytning, bliver almindelig flytning ualmindeligt
nemt. Du vil blive overrasket over hvor hurtigt det går!
Princippet bag Flytte- & Vognmandsforretningen John Hansen A/S

Siden 1981 har John Hansen A/S samlet de gæveste og nogle af
de mest rutinerede flyttemænd i København, som i dag udfører alle
former for flytning, transport og opbevaring. Vi har kun flyttemænd
fastansat, efter en bestået måneds prøveansættelse, så vi ved, at
de er kvalitetsbevidste og kan repræsentere vores værdier. Og så
skal de selvfølgelig understøttes af det bedste flytteudstyr – se
bl.a. flyttelift og køretøjer.
Vores flyttefirmas flyttemænd får så ofte ros fra kunderne, at det har
smittet af på deres humør – og det kan mærkes på din flytning.
Se også: Opmagasinering Byvej 60, 4682 Tureby
Salg flytteartikler
Studenterkørsel
Flytteflåde og flytteudstyr giver herfra altid den bedste flytning.
Vores flyttevogne repræsenterer et stort udvalg af størrelser, og er
specialindrettede og justerede til alt fra almindelig privatflytning til:
•
•
•
•
•

Varmetransport
Affaldstransport
Flytning af penge- og sikkerhedsskabe
Klaverflytning og andet besværligt gods
SLV-kørsel af flycontainere og fly palleter til og fra lufthavn
Priser m.m. på alt klik her for yderlige info.

•

Skulle I være interesseret I at bruge os til en opgave, så er I
altid velkommen til at kontakte os på følgende muligheder
herunder.

Med venlig hilsen / Best Regards / John Hansen
Indehaver & Adm. Direktør

Herunder kan ses vores anmeldelser fra Trustpilot, blot klik på det vedhæftede link =
https://dk.trustpilot.com/review/www.johnhansen.dk
Til info herfra, så er Flytte - & Vognmandsforretningen John Hansen A/S flyttet til Byvej
60, 4682 Tureby, fra tirsdag den 1. juni 2021 hvor fra så alt vil foregå i fremtiden.
Se billede herunder hvordan det så ud inden vi købte stedet 31. januar 2019, til info.

Efter en større renovering her gennem næsten 2 år af det hele i tidsrummet 1.2.2019 frem
her til slutningen af december 2020 så det således ud herunder her den 31.01.2021, efter
opførsel af 2 nye haller på i alt 820 kvm. samt fået opsat 2 nye jordvarmeanlæg, med 4000
meter jordvarmeslanger i jorden, samt 300 kvm solcelleanlæg som yder ca. 40 kWh, der er
monteret på halvdelen af taget på den nye store hal, dette skulle meget gerne kunne bidrage
med ca. 39000 kWh strøm om året.
Vi er her i slutningen af marts 2022 påbegyndt opsætning af yderligere 33 kWh
solceller på den gamle hal samt batterier, således at solcelleanlægget yder i alt 73
kWh, således vi kan blive forsynet med mere gratis energi forhåbentligt.
Ligeledes er der lagt ca. 3000 kvm belægnings sten rundt om alle bygningerne, således at der
kan køres uden at det støver for meget.
Ligeledes er der blevet etableret 10.000 liters regnvandstank, som bruges til vanding af
græs, og planter med mere, samt toiletskyl, vognvask & vask af tøj, i de nye bygninger.
Til dette er så lavet en lille opsamlings sø, som tager imod overskydende vand fra
belægningen på de 3000 kvm, samt ligeledes fra tagene på de nye bygninger, ligeledes er der
etableret kloaker hvor også regnvandet fra alle 3000 kvm belægningssten samler dette
regnvand til den nye etableret sø.
Endvidere er der også etableret olieudskiller, til de 2 nye haller og vores overdækket
vaskeplads der er på siden af den nye store hal, således at ikke grundvandet på nogen måde
kan blive forurenet, vi må jo alle bidrage bedst muligt til at bevare naturen og sørge for
reduktion af dette CO2, så klimaet forhåbentligt snart bliver lidt bedre her på vores klode
igen 😊😊
Vores 3 opbevaringshaller er alle opvarmet, samt tyverisikret og der er videoovervågning af
hele området, fra i alt 24 kameraer.
Området er på i alt 186.907 kvm som er fordelt med 8,5 hektar privat fredskov samt 4,39
hektar økoloisk landbrugsjord, som passes og dyrkes af Dysted Østergård I/S CVR
40410449 og et engstykke på ca. 2,5 hektar imellem de 2 skove der er hernede, resten af
grunden bruges til Flytte - & Vognmandsforretningen John Hansen A/S, samt ligeledes er der
etableret 2 privatboliger til John & Leon Hansen.

For info har vi mere plads her på Byvej 60, 4682 Tureby til opbevaring af stort set alt.
De nye lokaler er opvarmet mellem 15 & 22 grader hele året.
Vi har også plads til ting udenfor hvis dette ikke kræver varme, og det er selvfølgelig meget
billigere, kontakt os for tilbud.
Eller se alle oplysninger herunder på vedhæftede links
https://johnhansen.dk/opbevaring
https://johnhansen.dk/forsikring
https://johnhansen.dk/priser
Bemærk venligst at der tillægges km tillæg på alle kørte km fra - & til vores adresse på
Byvej 60, 4682 Tureby. Alle biler pålægges 6.00 kr + 25% moms pr. km
For yderligere info her fra 19.11.2021 så har vi fået en saxlift med kurv til max 2
personer som kører op til max. 8 meter, og vi udlejer denne og denne står altid på
Byvej 60, 4682 Tureby. Kontakt os for mere info.
Kig ind forbi vores facebook side til Flytte - & Vognmandsforretningen John Hansen A/S, og giv meget gerne et like

Vi søger meget gerne kørsel til alle vores biler & mandskab og ”Næsten” alt har interesse.

Se venligst link herunder, hvad vi kan tilbyde af biler, ligeledes har vi et stort opvarmet
lager til opbevaring, som er tyverisikret med både alarm & overvågning.
https://johnhansen.dk/koretojer
Herunder er lidt forskellige animationsfilm fra Flytte- & Vognmandsforretningen John Hansen A/S.

https://youtu.be/eTGlZMxmi64
https://youtu.be/2EhQC9uVatY
https://youtu.be/_TuGl44V02I
https://youtu.be/Zu2nJQdyEbM
https://youtu.be/MMH0c7ygYz0
https://youtu.be/0OcSd1Ob_hI
https://youtu.be/XhXjCkkIFcQ
https://youtu.be/C6fdgyw924I
https://youtu.be/bo8_tUNIxsc
https://www.youtube.com/watch?v=5YmLMP6p2bk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=c7X__9_CwIY&feature=youtu.be

Flytte- & Vognmandsforretningen John Hansen A/S CVR 16 04 89 09
John Hansen Gruppen A/S CVR 25 12 39 56
Bemærk! Ny adresse pr. 1. juni 2021 er Byvej 60, 4682 Tureby.
Byskovgaard ApS CVR 40 17 96 82
Byvej 60, 4682 Tureby.
Vores persondata politik kan læses her: https://www.johnhansen.dk/persondatapolitik
Kontor: +45 32 97 28 17, som besvares alle hverdage imellem kl. 07.00 – 16.00
Vagttelefon: +45 40 73 73 73 / Leon Hansen +45 21 45 45 45 / John Hansen: +45 20 43 43 43

Hjemmeside.: https://johnhansen.dk/ - Få også opbevaret indbo - hoved e-mail:
john@jhas.dk Vi udfører også studenterkørsel
Prislisten her er gældende fra 1. juni 2022.
Se venligst alt info på dette link her = Alle priser hos Flytte - & Vognmandsforretningen John
Hansen A/S kan ses ved at klikke her.
Kort fortalt! Brug os til "næsten " alt! - Troen flytter Bjerge - Vi flytter resten
Vi er medlem af ITD / FDE
Vi gør altid en stor indsats for at få tilfredse kunder, så vi håber at du vil gøre dig den
ulejlighed at anmelde os på nettet, hvis du / I har benyttet os til en opgave.
Det ta’r kun to minutter på forhånd tak.
Har I brugt os til en opgave? Så venligst anmeld Flytte - & Vognmandsforretningen John
Hansen A/S herunder
•

Anmeld flyttefirmaet på Trustpilot eller Facebook (scrol lidt ned ad siden til punktet
‘Anmeldelser’)

Allerede nu År 2022, og ja, der har vi nu været i gang i over 40 år og glæder os meget til at
fortsat kunne betjene alle både gamle & nye kunder i fremtiden.
Se vores samarbejdspartnere på link her = https://johnhansen.dk/referencer-ogsamarbejdspartnere

Skjult kamera med 2 af vores tålmodige ansatte, se her på følgende link når og hvis du
for tid, husk lyden.= https://youtu.be/vx3ihqP-Yk0

Denne e-mail, inklusive vedhæftninger, kan indeholde fortrolig information.
Har du modtaget mailen ved en fejl, beder vi dig straks informerer afsender om fejlen – og
efterfølgende slette mailen i dit system. E-mails er ikke sikre og kan indeholde virus. Vi
påtager os ikke noget ansvar for tab & skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og
bruge mailen, eller dennes vedhæftning.
This email, including attachments, may contain information which is confidential and/or
privileged. If you have received this email in error, please immediately notify the sender and
delete it from your system. Emails are not secure and may contain viruses. No liability can be
accepted for viruses that might be transferred by this email or any attachment.
Vi kan oplyse, at vi, I H.T. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), har registreret
relevante oplysninger om dig/din virksomhed til brug for fremsendelse af faktura m.m., som
et almindeligt kundeforhold kræver: Navn/firmanavn, adresse, tlf.nr., e-mail, cvr.nr.,
kontaktperson m.m. Oplysningerne bruges ikke til markedsføring eller videregivelse til
3.mand. Du/I har ret til indsigt, rettelser og evt. sletning af personoplysninger, dog med
hensyntagen til bogføringslovens bestemmelser.
Med venlig hilsen
Flytte - & Vognmandsforretningen John Hansen A/S
www.JohnHansen.dk

