/ Kjøreruter og transportpriser fra regionslager på Os i Bergen/
Priser eks. mva. gjeldende fra oktober 2019
Rute

Område

Postnr

Ordrefrist

Avgangsdager

BE01

Bergen

5003 – 5106
5113 – 5259
5802 – 5899

Dagen før kl 11:00

Alle dager

BE02

Sotra

5331 – 5382

Dagen før kl 10:00

Mandag, onsdag og fredag

BE03

Osterøy

5260 – 5299

Dagen før kl 10:00

Tirsdag

BE04

Austevoll

5384 – 5399

Dagen før kl 10:00

Torsdag

BE05

Hardanger

5600 – 5653

Dagen før kl 10:00

Onsdag

BE06

Voss

5700 – 5749

Dagen før kl 10:00

Onsdag

Nord Hordaland

5107 – 5111
5906 – 5907
5911
5917 – 5918
5991 – 5993

Dagen før kl 10:00

Tirsdag og fredag

BE08

Nord / Gulen

5902 – 5904
5908
5912 – 5916
5931 – 5987
5994

Dagen før kl 10:00

Tirsdag

BE09

Askøy

5300 – 5329

Dagen før kl 10:00

Mandag, tirsdag og fredag

BE07

Merk! Alle ordrer som kommer etter ordrefrist vil systemet automatisk flytte over til neste
ruteavgang. Hasteordre etter ordrefrist, eller ordre utenom faste rutedager blir ført som
ekspressleveranse

Transportpriser på faste kjøreruter
• Varer levert på bakkeplan, ved siden av bil
• Tillegg for ekspressleveranse etter ordrefrist på kjørerute
• Tillegg for tidsbestemt leveranse på ønsket klokkeslett (2 timers intervall)
• Timepris for venting på byggeplass, og kranoppdrag på kjørerute

kr 795
kr 1200
kr 600
kr 750

Transportpris på faste kjøreruter gjelder ikke transport av takstol og element.
Transport utenom faste kjøreruter blir belastet etter timepriser under.
Pris på transport, heising og venting utenom fast pris på kjøreruter
• Vanlig kranbil 23TM
kr 920 pr time
• Kranbil 42 TM
kr 1150 pr time
• Kransemi 60TM
kr 1390 pr time
• Semi u/kran
kr 920 pr time
• Kranbil 52TM
kr 1200 pr time
• Kranbil 65TM
kr 1250 pr time
• Kranbil 95TM
kr 1390 pr time
• Henger til kranbil
kr 270 pr time
• Overtid
kr 225 pr time
Transport og heising av takstein blir belastet etter medgått tid etter gjeldende timepriser.
NB! Det er kundens ansvar å informere kundeservice/kjørekontor hos Optimera hvis man må ha
heisetillatelse på angitt leveringsadresse.
Spesialpakking for helikoptertransport

kr 1980 pr stk

Ved transport utenom faste kjøreruter vil eventuelle fergekostnader og bompenger bli belastet.
Ved retur av varer som hentes av Optimera på faste kjøreruter vil det bli belastet etter
gjeldende fastpris på kjørerute. Ved direkte-leveranser fra fabrikk gjelder produsentens frakt og
leveringsbetingelser.
Proff kundeservice Bergen
Telefon 46 91 60 00 eller bergen@optimera.no
Kjørekontor Os
Telefon 94 79 40 93 eller logistikk.bergen@optimera.no

