kirjekuoresta kuormalavaan

asappi oy on lähetti- ja kuljetusyritys, joka toimii nopeasti oli kyse sitten yksittäisestä
kirjekuoresta tai vaikkapa useasta kuormalavasta. Palvelemme asiakkaitamme pääasiassa
pääkaupunkiseudulla, mutta tarvittaessa toimitamme lähetyksiä myös sen ulkopuolelle.

kuljetuskalustomme koostuu tilavista pakettiautoista sekä tilahenkilöautoista.
Lähetyksiä kuljettavat ammattitaitoiset työntekijät, jotka ovat kaikki toimineet alalla vuosia.
Haluamme varmistaa asiakkaillemme nopean, luotettavan ja reippaalla käytöksellä
suoritetun palvelun, johon on helppo olla tyytyväinen.

vyöhykkeemme ovat selkeät ja yksinkertaiset; vyöhyke I: Helsingin keskusta, vyöhyke

hinnasto

II: Kehä I sisäpuolelle jäävä alue, vyöhyke III: Kehä III sisäpuolelle jäävä alue (Keilaniemi,
poislukien vyöhykkeen 4 Espoon alueet) ja vyöhyke IV: Tikkurila, lentokenttä, Petikko,
Hakkila, Juvan teollisuusalue ja Vuosaaren satama. Muut alueet toimitamme
kilometrikohtaisella veloituksella. Kuljetukset tilataan puhelimitse tai sähköisesti.
Vyöhyke I
Vyöhyke I I
Vyöhyke III
Vyöhyke IV

5,50
8,40
12,30
15,30

/ kohde
/ kohde
/ kohde
/ kohde

lisäpalvelut
Pikalähetys (2h soitosta perillä) 3,90 / kohde
Asappi (1h, vyöhyke I)
5,55 / kohde
Asappi täsmätoimitus
11,10 / kohde
Painoveloitus (alkaen 21 kg)
2,60 / 10 kg
Odotus (yli 5 min)
0,69 / min
Kilometrihinta (yhteen suuntaan)
1,40 / km
Pieni kuormalava
18,00 / kpl
Kuormalava
23,00 / kpl
Rullakko
7,,00
50 / kpl
118
Värikasettinouto
22,00 (alv. 0 %)

Nouto Helsingin
keskustasta ja vienti
lentokentälle:
5,50 +15,30=20,80
(satunnaisasiakas).
Nouto Pitäjänmäestä
ja vienti keskustaan:
8,40+5,50=13,90
(satunnaisasiakas).

vakioasiakkaamme saavat 10–20 % alennuksen perustuen volyymilaskuriin. Kaikki
hinnat ovat ilman 24 % arvonlisäveroa. Laskutamme kuukauden 15. ja viimeinen päivä.
Pienlaskutuslisä 6,50 (< 50 ). Jos teillä on tarpeita, joita hinnastomme ei kata, räätälöimme
mielellämme juuri teidän tarpeisiinne sopivan hinnaston, sekä mahdolliset lisäpalvelut.

tilaukset: tel. 0400 769 222 / info@asappi.com
asappi oy
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toimitusehdot
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Ajojärjestely avoinna arkisin klo 8-17. (mahdolliset muut ajat sovittava erikseen)

t
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Normaalikuljetus 4 h / sopimuksen mukaan

t

ASAPPI (1 h): Toiminta-aikaa ollessa alle kaksi tuntia. Veloitetaan per suoritettu kohde.
Klo 15 jälkeen toimeksiannetut lähetykset, jotka menevät perille samana päivänä
ovat pikakuljetuksia. Ennen 7.30 ja 16.30 jälkeen toimeksiannetut ja suoritetut palvelut
veloitetaan tuplana.
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Viikonloppujen ja pyhäpäivien kuljetukset sovittava erikseen.

Vyöhyke 1: ydinkeskusta
Vyöhyke 2: kehä I:n sisäpuoli (Kulosaari, Lauttasaari, Vallila, Pasila, Meilahti, Pitäjänmäki)
Vyöhyke 3: kehä III:n sisäpuoli (Keilaniemi, poislukien vyöhykkeen 4 Espoon alueet)
Vyöhyke 4: Tikkurila, Petikko, Hakkila, lentokenttä, Suomenoja/Finnoo, Nöykkiö, Kaitaa,
Kauklahti, Espoonlahti, Saunalahti, Espoon keskus, Kivenlahti, Juvan teollisuusalue
ja Vuosaaren satama

2 h pika: Toiminta-aikaa ollessa alle kolme tuntia. Veloitetaan per suoritettu kohde.
Klo 14 jälkeen toimeksiannetut lähetykset, jotka menevät perille samana päivänä
ovat pikakuljetuksia.

Lähetyksessä tulee olla mukana vastaanottajan täydelliset tiedot: nimi, osoite,
puhelinnumero, mahdollinen portti-/ovikoodi, lähettäjän nimi ja puhelinnumero.
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Tilavuusehto: 1m3 = 250 kg

t

Laskutus suoritetaan kuukauden 15. ja viimeinen päivä.

Asappi Oy vastaa aiheuttamastaan vahingosta tiekuljetuslain mukaisesti
(ts. arvokuljetukset asiakas vakuuttaa itse).

tilaukset: tel. 0400 769 222 / info@asappi.com
asappi oy
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