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Våra lokala villkor                           Alla priser är exkl. 25% moms.  

 
Avbokning 
Om du avbokar din transport efter att vi påbörjat uppdraget tillkommer en avbokningsavgift beroende på hur långt vi 
kommit och vilken tjänst som valdes av följande: 
 

• Lokalbud & Distribution Lokalt 
Debiteras med 50% om vi är på väg fram och 100% om vi redan hämtat.  

• Distribution Regionalt & Mälardalsbudet 
Debiteras med 50% om avbokning sker efter bokningsstopp 8.00 inom Eskilstuna/Västerås.  
Debiteras med 100% om avbokning sker efter bokningsstopp 8.00 utanför Eskilstuna/Västerås. 

• Xpressbud 
Debiteras med 10%, minst 500kr om vi påbörjat uppdraget inom Eskilstuna/Västerås.  
Debiteras med km-pris för dom km vi kört utanför Eskilstuna/Västerås, minst 500kr.  
 

Avfallskostnad 
Om du har avfall som vi skall omhänderta och kasta på närmaste avfallsstation betalar du inte bara för transporten, utan 
även för avfallet.  
Kostnad: 3kr/kg. Gäller när vi inte kan ge fast pris. 
 
Bom 
Avgift tas ut när vi inte kan hämta på grund av att godset inte är klart, att det inte finns något att hämta eller att godset är 
för stort mot vad som angavs vid bokning eller att det är stängt.  
Vi reserverar oss för övriga eventuella bom-orsaker som ligger utanför BudXpress kontroll.  
 

• Lokalbud/Distribution Lokalt 
Debiteras med 50% vid hämtning och 100% vid leverans.  

• Distribution Regionalt & Mälardalsbudet 
Debiteras med 275kr för budbil och 475kr för lastbil i samband med hämtning inom Eskilstuna/Västerås. 
Debiteras med 100% i samband med leverans.  

• Xpressbud 
Debiteras med 10% i samband med hämtning inom Eskilstuna/Västerås, minst 500kr. 
Debiteras med 100% i samband med leverans.  

 

Extra km 
Om vi behöver ta en annan väg p.g.a. vägarbeten eller trafikolycka så debiteras aktuell km-kostnad för den sträcka vi får 
köra extra. 
 

Farligt gods 
ADR, explosivt, radioaktivt eller liknande tillkommer en fast summa med 175kr/försändelse. 
 

Kyltransporter 
Vid transport av kylvaror så tillkommer 15% på transportkostnaden. 
 

OB-/Jourtillägg 
• Vardagar kl. 18.00-6.00 med 100kr/person & timme. 

• Helger & röda dagar med 50% av transportkostnaden.  
Gäller inte för tjänsterna Möbeltransporter (Brun- & Vitvaror) och Timpris.  
 

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

Trängselskatt, tull- & färjavgift 
Tillkommer med samma kostnad som det kostar.  
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Våra lokala villkor 
 
Lagring av gods 
Gods som inte kunnat levereras och blir liggandes på vårt lager i väntan på leverans får endast lagras max en vardag/helg 
innan vi måste debitera lagerkostnad med 59kr/pallplats och dygn.  
Efter 7 dagar måste godset köras tillbaka om vi inte kan få ut det.  
 

Skrymmande gods 
Tänk på att skrymmande gods alltid taxeras efter att 1 kubik är 280kg. 
Gäller ej för tjänsterna Möbeltransporter (Brun- & Vitvaror) samt Distribution Regionalt. 
 

Timpris 
När du hyr oss per timme debiteras alltid minst 1 timme, sedan per halvtimme. 
Debiteras alltid tiden från och till vår terminal. 
 
När du hyr oss för att köra din egen bil så debiterar vi alltid enligt vår biltyp: B oavsett vilken biltyp vi ska köra.  
 

Vad ingår när jag beställer en bil? 
Transportsträckan A-B 
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. 
 


