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KRAFTEN BAKOM FLÖDET.

29 april 2020, 11:58 fm

Pris för tilläggstjänster och frakttillägg
Tjänster

Pris SEK

Kopia på kvitterad fraktsedel

70 kr/fraktsedel

Avisering före utkörning*

125 kr/sändning

Utskrift av inrikes fraktsedel
Leveransbesked**

Tidsbestämd lastning och lossning +/- 30 min***
Leverans före kl. 12.00***
Leverans efter 12:00

70 kr/fraktsedel
35 kr/sändning
895 kr/tillfälle
625 kr/tillfälle

pris per tillfälle

*Vid avisering kan transporttiden förlängas
**Per telefon, 30–60 minuter innan leverans
***Gäller inte i Norrland eller på angivna uddaorter. I dessa fall måste kontakt ske med bokning som
sedan tar fram aktuell tid och kostnad för angiven destination.

Tillägg
Drivmedelstillägg (dmt)

se: www.narkefrakt.se

Väntetid, extra lastnings- lossningstid

465 kr/påbörjad 30 min period

Långgodstillägg - över 2,5 m
Farligtgodstillägg****

Gotlandstillägg, för transporter till/från Gotland

Se punkt 8.3 i Närkefrakts Allmänna
Transportbestämmelser
0–99 kg: 194 kr/sändning
100–999 kg: 286 kr/sändning
Från 1000 kg: 403 kr/sändning

0–99 kg: 316 kr/sändning
100–199 kg: 346 kr/sändning
200–299 kg: 370 kr/sändning
300–399 kg: 401 kr/sändning
400–499 kg: 432 kr/sändning
500–799 kg: 456 kr/sändning
800–1560 kg: 474 kr/sändning
1561–2340 kg: 780 kr/sändning
2341–2499 kg: 1109 kr/sändning
Från 2500 kg: Körs efter avstämning,
pris per tillfälle
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KRAFTEN BAKOM FLÖDET.

Udda orts- och ö tillägg

159–822 kr/sändning, se bilaga

Leverans till privatperson

140 kr/sändning

Bakgavelliftlossning

från 5ppl–18ppl 450 kr

****Innan bokning måste avstämning göras om kapacitet

Storstadstillägg
Stockholm – avser endast ankommande sändningar till områden i tabell

Område

1–99 kg

100–1000 kg

1001 kg - >

Postnr. 10–19

50 kr

80 kr

175 kr

Område

1–99 kg

100–1000 kg

1001 kg - >

Postnr. 40–42

50 kr

80 kr

175 kr

Göteborg – avser endast ankommande sändningar till områden i tabell

Övrigt
Bomkörning, samma dag som lastning

Ny frakt

Fel adress, men samma mottagningsort

150 kr/sändning

Ny utkörning, mottagare ej hemma
Termotransport värme/kyla/frys
Kranbil

Ny utkörning
Enligt offert
Enligt offert

