PRISLISTE
Vikkelsøflyt - Os med de flinkeste flyttemænd - prøv selv

Flytning Privat & Erhverv
495,00 kr.
895,00 kr.
1.195,00 kr.
1.790,00 kr.

1 flyttemand + 1 flyttevogn 22-25 m3
2 flyttemænd + 1 flyttevogn 22-25 m3
3 flyttemænd + 1 flyttevogn 22-25 m3
4 flyttemænd + 2 flyttevogne 44-50 m3 (total)
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Samme pris alle dage også lørdag, søndag og helligdage.
Flytningen kan også udføres med en forud aftalt fast pris.
Kontakt os hvis De ønsker et møde med en flyttekoordinator, som samtidig beregner en fast pris på Deres
flytteopgave. Mødet tager typisk 15-20 min. og foregår hos Dem.
Flyttetilbud er selvfølgelig gratis og uforpligtende.

Opbevaring Privat & Erhverv
300,00 kr.
600,00 kr.
950,00 kr.
1.500,00 kr.

Lagerrum (2,4 m2)
Lagerrum (5,0 m2)
Lagerrum (8,0 m2)
Lagerrum fra (12,0 m2)
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måned alt ink.
måned alt ink.
måned alt ink.
måned alt ink.

Ingen oprettelsesgebyr og ingen binding.
Vikkelsøflyt tilbyder lagerrum i flere størrelser end ovenstående. Kontakt os hvis De ønsker at få besøg af en
pakkemester, han vil så vurdere Deres opbevaringsmængde, og oplyse Dem om en pris på Deres opbevaring.

Flyttekasser & pakkemateriale
25,00 kr.
30,00 kr.
15,00 kr.
125,00 kr. / 40,00 kr.
30,00 kr. / 10,00 kr.
125,00 kr.
200,00 kr.

Køb af brugte flyttekasser
Køb af nye flyttekasser
Leje af flyttekasser
Køb / leje af pap garderobeskab
Køb / leje af flyttetæpper
Køb af indpakningspapir
Leje af klaverseler - pr. dag
(depositum 600,00 kr.)
Levering af flyttekasser i København (min. 10 flyttekasser)
Levering / afhentning omegn

245,00 kr. pr. tur
fra 245,00 kr. pr. tur

Alle priser er inkl. moms

Vikkelsøflyt
Hækmosen 33
2730 Herlev

+45 26 20 02 03
info@vikkelsoflyt.dk
www.vikkelsoflyt.dk
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Se nr.  27 04 31 86
Bank: Sparekassen Sjælland
Reg nr. 6150 Kontonr.: 000 1786 935

