DOPRAVA – CENNÍK ŽILINA

V rámci Žiliny

do 300 kg

od 19 €

Rudina, Varín,
Strečno, Lietava
Horný Hričov

do 300 kg

28 €

Dopravné služby mimo cenníka k miestu určenia sa
počítajú: Paušal na Žilinu 19 € plus 1 € za každy km
k miestu určenia tovaru. Za každý 1 km - 1 €
Tovar sa vždy vydáva z auta. Nie za prvé uzamknuté dvere.

Rajecké Teplice
Hričovské Podhradie
Kysucké Nové Mesto
Krasňany

do 300 kg

Bytča, Veľké Rovné,
Kysucký lieskovec
Belá, Rajec

do 300 kg

34 €

Rajecká Lesná
Plevník - Drieňové
Martin, Terchová
Krasno nad Kysucou

do 300 kg

36 €

Považská Bystrica
Čadca

do 300 kg

38 €

Dopravca si vyhradzuje právo zmeniť dohodnutý čas prepravy,
vzhľadom na dopravnú situáciu.

Makov
Turany

do 300 kg

40 €

Tovar do 300kg pre 1 klienta na 1 adresu pri jednom rozvoze.

Stojné: 35 €/ hod.
30 €
Opätovný zvoz z dôvodu nevyzdvihnutia v daný
termín 20€ (v rámci ZA a okolia v rámci platného cenníka)
Vyhradený čas na dovoz tovaru je v rozpätí 2 hodín od vopred
dohodnutého času.
Pri vjazde na platené parkovisko, znáša nutné príplatky zákazník.

VÝNOS – CENNÍK ŽILINA

SLUŽBY – CENNÍK ŽILINA

Minimálny paušal za výnos do 300 kg
do 3.NP bez výťahu

30 €

Likvidácia balíček

do 600 kg

60 €

Dovoz nového, vynesenie do 3.NP, znesenie starého,
odvoz - následná, ekologická likvidácia
(platená skládka) - do 300 kg
Za každé začaté poschodie nad 3.NP - 15 €

do 900 kg

90 €

nad 900 kg

dohodou

Za každé začaté poschodie do 300 kg

10 €

Vynáška do 300 kg s použitím výťahu

vždy 30 €

Asistovaná vynáška za aktívnej účasti
klienta vynesenie tovaru do 3. NP do 300 kg

15 €

Za každé začaté poschodie nad 3.NP do 300 kg

5€

Storno poplatok

15 €

Vynesenie nábytku v orginálnom obale.
1 prekonané štandartné poschodie je 16 schodov
( 3.NP / 48 schodov)

89 €

Montáž
Rozbalenie a následné zmontovanie,
jednoduchá sedacia súprava

20 €

Montáž
Rozbalenie a následné zmontovanie,
komplikovaná sedacia súprava
Nutné montážné práce pri vynáške
rozobranie sedacej súpravy kvôli rozmerom

Zvesenie a opätovné zavesenie dverí pri vynáške
(napr. vchodové dvere)

dohodou

15 €

9€

Odvoz obalového materiálu

9€

Manipulácia s tovarom, každých 50 m naviac

10 €

Cena dopravy v tabuľke je orientačná, kilometre budu počítané podľa reálnej adresy
Cenník platny od: 1. 9.2018 Uvedené ceny sú vrátane DPH

