Tarjoamme:







Ilmainen kustannusarvio paikan päällä
Muutto- ja pakkausohjeet tilauksen yhteydessä
Muuttolaatikot sekä pakkausteipit ja -muovit
Ammattikuljettaja, joka osallistuu aina kantamiseen sekä tehokas lisäkantoapu tarvittaessa
Muuttoon liittyvät irrotus-, asennus-, kiinnitys- ja kokoamistyöt sekä kodin pienet varaosat
Opiskelijoille -10 % kaikista palveluista!

Muuttoauto ja kuljettaja; Irrotus-, asennus-, kiinnitys- ja kokoamistyöt




Ma – Pe klo 18 saakka 49 €/h
Pe klo 18 eteenpäin, La ja juhlapyhien aatot 59 €/h
Su ja muut pyhät sovittavissa erikseen

Apumies lisäkantoavuksi muutoissa


Viikon jokaisena päivänä 29 €/h

Kappaletavarakuljetukset



Auto ja kuljettaja viikon jokaisena päivänä 59 €/h
Apumies lisäkantoavuksi viikon jokaisena päivänä 39 €/h; pianonkuljetuksissa 59 €/h

Hissittömissä olosuhteissa tai tilanteissa, joissa kookas tavara(t) ei mahdu hissiin, kannetaan tavara(t) portaita pitkin. Tuolloin
kaikkiin tuntihintoihimme lisätään 2,5 €/15 minuuttia rappuralliin kuluvalta ajalta.

Pitkän matkan kuljetukset
Työn osalta sovellamme edellä mainittua tuntihinnoittelua.
Pidemmillä matkoilla ajamisen osalta:
 Kuljettaja 29 €/ajamiseen kuluva tunti
 Apumies 23 €/ajamiseen kuluva tunti

Kilometrikorvaus



0‒200km 0,59 €/km
200 km ylittäviltä kilometreiltä 0,29 €/km

Tarvitsetko lainalaatikoita tai muita pakkaustarvikkeita?
Vuokraamme kovamuovisia lainalaatikoita vuorokausihintaan 0,19 €/kpl. Tuomme lainalaatikot kotiisi ja noudamme ne muuttosi
jälkeen pois hintaan 10 €/käynti + kilometrikorvaus. Meiltä saat myös pakkausteipit ja -muovit, joiden avulla suojaat kotiirtaimistosi, särkymisherkät astiat sekä lasi- ja koriste-esineet.





Ruskea pakkausteippi 3 €/rulla (5 cm x 66 m)
Ohuempi, soveltuu hyvin esim. kuplamuovilla tehtyjen suojausten kiinnittämiseen tai omien laatikoiden vahvistamiseen.
Musta suojausteippi 7 €/rulla (5 cm x 50 m)
Vahvempi, soveltuu hyvin esim. kalusteiden suojaamiseen ja teippaamiseen.
Käsikiristemuovi 5 €/rulla (10 cm x 150 m)
Mukana aina kiristinlaite, joka lopuksi palautetaan. Mikäli asiakas haluaa pitää laitteen tai se häviää, on veloitus siitä 6 €.
Kuplamuovi 10 €/rulla (30 cm x 20 m)
Voidaan halutessa ottaa myös lyhyempi palanen hintaan 0,50 €/m, kuitenkin vähintään 5 m kerrallaan.

1) Kaikkiin hintoihin lisätään ALV 24 %.
2) Muuttokuljetuksissa sovelletaan kuljettajan osalta 2 tunnin minimityöaikaa. Apumiehen osalta muuttokuljetuksissa
3 tai 4 tunnin minimityöaika tilanteesta riippuen.
3) Kappaletavarakuljetuksissa ei minimityöaikaa.
4) Opiskelijoille 10 % alennus kaikista palveluista. Alennus lasketaan kokonaiskustannuksista ennen veron lisäämistä.
Voimassa oleva opiskelijakortti esitettävä.

