PRISER 2021 FOR CYKELBUDET VELOPAK
Vi tilbyder byens hurtigste kurérkørsel og økonomiske next-day leverancer, alt sammen leveret på bæredygtig vis.
Vi har å bent alle hverdage kl 08-16.
Har du leverancer udenfor dette tidsrum, kontakt os da i å bningstiden for muligheder og priser.
Har du faste ture eller ture med flere stop, giver vi gerne et uforpligtende, skræddersyet tilbud, der passer til dine behov.
Vi cykler på Bullitt-cykler, der kan fragte op til 100 kg på det store lad, og vi har også mulighed for at tilkoble en trailer med
euro-paller, så vi kan køre med langt mere end du tror!
Vi kan desuden tilbyde IT-integration med jeres software og/eller webshop, hvis det er nødvendigt.
PRISLISTE KURÉRKØRSEL
Starttakst

66 kr.

Kilometer takst (efter 1. km)

15 kr.

Ekspresgebyr (levering indenfor 60

50 kr.

minutter fra booking)
Pr. ekstra stop (efter 2 stop)

30 kr.

Udlæg (vi betaler for jer ved afhentning)*

45 kr.

Vægtgebyr (pakker over 25 kg)

15 kr

Trailer (større leverancer op til 180 kg)

Dobbelttakst

PRISEKSEMPEL PÅ KURÉRKØRSEL
Har du en leverance fra Dokk1 til Storcenter Nord (rute = 3,1 km), udregnes prisen så ledes:
66 kr (starttakst) + 3 km x 15 kr pr. km = 111 kr.
Hvis du har yderligere to stop på ruten, så ruten er Dokk1 – Storcenter Nord - Vesterbro Torv – Dokk1, udregnes prisen
så ledes, at ruten er 6,4 km med to ekstra stop udover de to første:
66 kr (starttakst) + 6 km x 15 kr pr. km + 2 stop x 30 kr pr. stop = 216 kr.
Kilometertaksten på begyndes efter den første kilomoter, så ture under én kilometer, koster blot 66 kr (starttaksten).

ØKNOMISK NEXT-DAY LEVERING
Hvis du har en butik, webshop eller lignende, så kan vi servicere dig med økonomisk hjemmelevering til dine kunder i
Aarhus.
Vi tilbyder denne service i følgende postnumre: 8000, 8200, 8210, 8230, 8240, 8260, 8270.
Pris: 50 kr pr. levering.
Vi leverer indenfor 1-2 hverdage.
Vi samarbejder med Shipmondo, og vi kan derfor komme på som leveringsmulighed på din webshop, hvis det ønskes.

NOTER
Alle viste priser er eksklusiv moms.
Som kunde modtager du en må nedlig elektronisk faktura med CO2-opgørelse pr. mail samt signaturservice.

