
  Gäller från 2018-10-01 

Allmänna tillägg/justeringar 

OB-/Jourtillägg 

• Vardagar kl. 18.00-06.00 med 100kr/person & timme. 

• Helger & röda dagar med 50%.  

Gäller inte för tjänsten Timpris och Möbel & Vitvarutransporter.  

 

Tidstillägg vid extra lastning & lossningstid samt trafik-kö/olycka 
Tillkommer med 40kr/5 minuter & person. 

Gäller inte för tjänsten Timpris.  

 

Avbeställning & Bomavgift 

Tillkommer när vi inte kan hämta på grund av att: 

• Godset är inte klart eller om det inte finns något att hämta eller godset är för stort.  

• Om företaget är stängt. 

Vi reserverar oss för övriga eventuella bomorsaker. 

Tillkommer med 150kr/budbil & 250kr/lastbil inom samma kommun. 

Vid hämtning utanför Eskilstuna & Västerås debiteras fullt km-pris. 

 

Vid bom på leverans inom Södermanland, Västmanland och Stockholm debiteras ny utkörningsavgift 

med samma grundpris som själva transporten. Utanför dessa områden pris beroende på tid och 

sträcka.   

 

Högt, tungt och långt gods 
Tänk på att skrymmande gods alltid taxeras efter att 1 kubik är 280kg. 

Gäller inte för tjänsten Möbel & Vitvarutransporter.  

 

Trängselskatt, tull & färjavgift 
Tillkommer med vad stationskostnaden avser. 

 

Farligt gods 
Om vi skall köra farligt gods, ADR, explosivt, radioaktivt eller liknande tillkommer en fast summa med 

195kr/försändelse. 

 

Timpris vardagar kl. 06.00-18.00 

Om du hyr in oss på timme debiteras det minst 1 timme, sedan per halvtimme. 

Om du hyr in oss på timme för att köra annan än BudXpress-bil för specialuppdrag (B-kort) debiteras 

det alltid enligt B-lätt lastbil. 

Debiteras alltid BudXpress-BudXpress. 

 

Vad ingår när jag beställer en bil? 
På budbil ingår 2 x 10 minuters lastning & lossningstid, d.v.s. total tid 20 min. 

På lastbil ingår 2 x 20 minuters lastning & lossningstid, d.v.s. total tid 40 min. 

 

Extra km 
Om vi blir tvungna att ta annan väg, p.g.a. vägarbeten eller trafikolycka så läggs kostnaden på kund. 

 

Avfallskostnad 
Om du har avfall som vi skall omhänderta och kasta på närmaste avfallsstation betalar du inte bara för 

transporten, utan även för avfallet. Vi tar 1500kr/ton. Gäller när vi inte kan ge fast pris. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Allt ovan gäller om inget annat avtalats. 25 % moms tillkommer.  


