
Vejledende prisliste inklusive moms - 1 mandsbetjente biler - gældende 1.6.2022

Kurervogn og 1 mand: 3m3 - 1 EUR palle max 850 kg. lasteevne
Pr. påbegyndt ½ time: 287,50      kr. inklusive moms. 
Pr. kørt km: 7,50          kr. inklusive moms. 
Minimumspris: 1.725,00  kr. inklusive moms. 

Liftvogn og 1 mand: 20m3 - 7 EUR paller max 900 kg. lasteevne
Pr. påbegyndt ½ time: 312,50      kr. inklusive moms. 
Pr. kørt km: 7,50          kr. inklusive moms. 
Minimumspris: 1.875,00  kr. inklusive moms. 

2 akslet lastvogn og 1 mand: 37 m3 rumindhold - 15 EUR paller max 2.600 kg. lasteevne
Pr. påbegyndt ½ time: 350,00      kr. inklusive moms. 
Pr. kørt km: 7,50          kr. inklusive moms. 
Minimumspris: 2.100,00  kr. inklusive moms. 

2 akslet lastvogn og 1 mand: 45 m3 rumindhold - 18 EUR paller max 7.425 kg. lasteevne
Pr. påbegyndt ½ time: 375,00      kr. inklusive moms. 
Pr. kørt km: 7,50          kr. inklusive moms. 
Minimumspris: 2.250,00  kr. inklusive moms. 

Flyttelift med 1 mand til betjening: Rækkevidde op til 24,7 meter (7 sal) max løfteevne 400 kg. 
Pr. påbegyndt time: 875,00      kr. inklusive moms. 
Minimumspris alle opgaver: 2.625,00  kr. inklusive moms. 

Miljøgodkendt affaldstransport
Kørsel af affald (undtagen husholdning) foretages til den aktuelle timepris og et tillæg på 20 %. 

Synsfri sammenkobling og kørsel med autotrailer
Al kørsel med synsfri sammenkobling foretages til den aktuelle timepris og et tillæg på 25 %. 

Overnatningsgebyr: 500,00      kr. inklusive moms. 

Alle ovennævnte priser er gældende alle hverdage i tidsrummet kl. 07.00 - 16.00.
Ved udførsel af opgaver udenfor overnævnte tidsrum, pålægges timeprisen et tillæg på 25%.

På alle transporter, opkræves der til - & frakørsel på den aktuelle timepris og km tarif,og eventuelle 
udlæg til parkering, passage af broer eller færgeoverfarter m.m. pålægges altid kunden.

Yderligere oplysninger forefindes på vores hjemmeside www.JohnHansen.dk  eller kontakt kontoret.

Nyhed! Vi kan nu også tilbyde udlejning af saxlift (som kan køre op til 8 meters højde). 
For yderligere info omkring denne, se vores hjemmeside eller kontakt os pr. telefon eller mail. 

Vi tilbyder også udlejning og salg af flyttekasser og pakkematerialer, priser forefindes på hjemmesiden. 
Alle relevante informationer om mål og tekniske data på bilerne, forefindes også på vores hjemmeside.
Ønskes et fast tilbud på en opgave, kontakt os venligst pr. mail eller telefon på hverdage i dagtimerne. 
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Vejledende prisliste inklusive moms - 2 mandsbetjente biler - gældende 1.6.2022

Lille flyttevogn med lift og 2 mand: 20m3 - 7 EUR paller max 900 kg. lasteevne
Pr. påbegyndt ½ time: 500,00      kr. inklusive moms. 
Pr. kørt km: 7,50          kr. inklusive moms. 
Minimumspris: 3.000,00  kr. inklusive moms. 

Stor flyttevogn med lift og 2 mand: 37m3 - 15 EUR paller max 2.600 kg. lasteevne
Pr. påbegyndt ½ time: 562,50      kr. inklusive moms. 
Pr. kørt km: 7,50          kr. inklusive moms. 
Minimumspris: 3.375,00  kr. inklusive moms. 

Stor flyttevogn med lift og 2 mand: 45 m3 rumindhold - 18 EUR paller max 7.000 kg. lasteevne
Pr. påbegyndt ½ time: 600,00      kr. inklusive moms. 
Pr. kørt km: 7,50          kr. inklusive moms. 
Minimumspris: 3.600,00  kr. inklusive moms. 

Ekstra mandskab på flyttebiler - prisen er pr. mand! 
Pr. påbegyndt ½ time: 250,00      kr. inklusive moms. 
Minimumspris: 1.500,00  kr. inklusive moms. 

På alle opgaver opkræves timeprisen fra start til slut på vores adresse Byvej 60, 4682 Tureby 
Dette skyldes at til- og frakørsel af bil og mandskab, er forbundet med omkostninger til løn og brændstof. 

Byrdetillæg: opkræves ved flytning af enheder over 95 kg. som skal løftes! 
Pr. mand pr. enhed: 250,00      kr. inklusive moms. 

Opbevaring i lukkede møbellifte - rumindhold 6 m3.
Lagerleje pr. påbegyndt måned: 525,00      kr. inklusive moms. 
Ind- og udleveringsgebyr pr. møbellift: 437,50      kr. inklusive moms. 

Opbevaring af pallegods samt andet gods udenfor møbellifte.
Lagerleje pr. palle pr. dag: 6,25          kr. inklusive moms. 
Ind- og udleveringsgebyr pr. palle: 62,50        kr. inklusive moms. 
Palle priserne er baseret på en standard EUR palle i målene 80 X 120 cm og med en max højde på 130 cm. 
Såfremt pallerne er større end de ovennævnte mål (gods rager ud) beregnes og opkræves dobbelt lagerleje. 

Lagerhandling i forbindelse med modtagelse / ind- og udlevering af gods på lagerterminal.
Pr. mand pr. påbegyndt time: 500,00      kr. inklusive moms. 
Gaffeltruck og mand pr. time 562,50      kr. inklusive moms. 

Alle ovennævnte priser er gældende alle hverdage i tidsrummet kl. 07.00 - 16.00.
Ved udførsel af opgaver udenfor overnævnte tidsrum, pålægges timeprisen et tillæg på 25%.

På alle opgaver, opkræves der til - & frakørsel på den aktuelle timepris og km tarif,og eventuelle 
udlæg til parkering, passage af broer eller færgeoverfarter m.m. pålægges altid kunden.

Vi tilbyder også udlejning og salg af flyttekasser og pakkematerialer, priser forefindes på hjemmesiden. 
Alle relevante informationer om mål og tekniske data på bilerne, forefindes også på vores hjemmeside.
Ønskes et fast tilbud på en opgave, kontakt os venligst pr. mail eller telefon på hverdage i dagtimerne. 

Yderligere oplysninger forefindes på vores hjemmeside www.JohnHansen.dk  eller kontakt kontoret.
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