PRISLISTA GODS & TRUCKTJÄNSTER
Kungälvsmässan 8-10 september 2022
MIMERSHALLEN, KUNGÄLV
Truck upp till 2 ton, EUR-pall Lastning och lossning

230 SEK/pall

Truck upp till 2 ton, LÅNG-Pall Lastning och lossning

300 SEK/pall

Truck upp till 2 ton / påbörjad ½ tim (Minimidebitering 0,5 tim)
Gäller endast större gods och truckhjälp I montern.

1100 SEK/timme
Enligt offert

Truck över 2 ton enligt offert
Leverans och utleverans av paketförsändelse till/från monter
Tomgodsförvaring finns på plats och är kostnadsfritt

100 SEK/paket/tillfälle
0 SEK

Under in- och utflyttningsdagar finns truck upp till 2 ton tillgänglig. Detta behöver ej förbeställas. Trucklyft vid annan
tidpunkt eller över 2 ton måste förbeställas. Detta mailas in till linda@mass-service.se sedan återkommer bekräftelse
om det är möjligt enligt ert önskemål. Debitering sker efter antal pallar. Allt ankommande gods blir levererat till port.
Tänk på att du blir debiterad om ert fraktbolag ber om hjälp för lossning/lastning, in- och utkörn av gods.

PRICELIST GOODS & TRUCK SERVICES
Kungälvsmässan September 8-10th 2022
MIMERSHALLEN, KUNGÄLV
Truck up to 2 tons, EUR-pallet Loading and unloading

230 SEK/pallet

Truck up to 2 tons, long-pallet Loading and unloading

300 SEK/pallet

Truck up to 2 tons / started ½ h. (Minimum charge 0,5 h)
Only applies to larger goods and truck assistance at your stand

1100 SEK/hour

Truck over 2 tons according to offer

According to offer

Delivery and collection of parcel shipping to/fron your stand

100 SEK/parcel/each time

Storage of empty packaging is available and is free of charge

0 SEK

During the moving in- and move out-days forklift up to 2 tons is available. This does not need to be pre-ordered.
Forklifting at other times or more than 2 tons have to be ordered in advance.
Please email linda@mass-service.se for confirmation and possibility. Debiting is based on the numbers of pallets
handled. All incoming goods will be delivered to the stock port. Be aware that you will be charged if your shipping
company requests assistance for unloading/loading your goods.

