Til kunder & samarbejdspartnere
Ønsker du at indgå en rammeaftale/kontrakt på kørsel, eller ønsker du at invitere til et udbud, kan vi kontaktes på
vognmand@dbi-transport.dk

DBI Transport råder over flåde på:
•
•
•
•
•
•
•

Over 12 stk 4 akslede lastbiler med 3 akslede kærrer og nye kommer til.
Sprider til udlægning asfalt og tilsvarende løse materialer (læs mere på www.dbi-transport.dk)
26-32TM kran – udlæg op til ca 12-20m (spørg os)
Rundbue-/termolad, container, flak, pendellad.
Erfarne og stabile chauffører
Online ordreoprettelse- og tilbudsportal via dbi-transport.dk
Døgnvagt

Vi tilbyder
•
•
•
•

DBI Transport leverer bla. jord/sten/grus/stabil/asfalt.
Vi udlejer containere til opbevaring samt til affald.
Afhentning af byggeaffald, og mangeårig ekspert i kørsel med asfalt.
Saltning og vintertjeneste for offentlige og private

PRISER
Vejledende standardpriser uden moms, når der ikke foreligger rammeaftale eller tilsvarende
Vognmands- og Entreprenørkørsel
Solovogn m/ 30-32 TM kran* (4 akslet)................................................................................................... 710,00 DKK / time
Tillæg for kærre (3 akslet) ........................................................................................................................ 100,00 DKK / time
Kørsel med ”Sprider” ved udlægning asfalt og andet.............................................................................. 755,00 DKK / time
Minimum 1 arbejdsdag (7-8 timer) – der indregnes 1 time for rengøring
Olietillæg ved normal diesel pr faktura - kan ses på hjemmeside – typisk .............................................

,

8-12%

*Min 2 timer, medmindre tilbud/pris aftalt på forhånd – Nat, aften, weekend og helligdage efter aftale
Pris for Aften/Nat/ Weekend:
4 akslet - 18:00-06:00 (evt. + 100,00 for kærre) ...................................................................................... 900,00 DKK / time
Container
Leje af container ......................................................................................................................................... 20,00 DKK / dag
+ tillæg for evt. efterfølgende rengøring på timepris
Andet
Køb af materialer* fra grusgrav, asfaltværk osv. ............................................................................................ ,
Vagttillæg (kontakt os pr. telefon på vagttelefon uden for åbningstid) ......................................................... ,

+15,00 %
5,00 %

*Der kan efter forudgående aftale købes direkte på kundes konto
Vejledende m3/tons
Forvogn kan køre med 12 tons (omregnet med ca. 1,5 – svarer det til 8m3)
Kærre kan køre med 18 tons (omregnet med ca. 1,5 – svarer det til 12m3)
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