2020
PRISER FÖR GODS OCH TRUCKTJÄNSTER PÅ MALMÖMÄSSAN /
PRICES FOR GOODS AND FORKLIFTSERVICES AT MALMÖMÄSSAN

21 001 Truck upp till 3 ton, EUR-pall
21 002 Lastning och lossning
21 003 Truck upp till 3 ton, LÅNG-pall
21 004 Lastning och lossning
Truck upp till 3 ton / påbörjad ½ tim
21 005 Minimidebitering 0,5 tim
Gäller endast större gods och truckhjälp i montern
21 006 Truck över 3 ton
21 400 Leverans och utleverans av paketförsändelser

Forklift up to 3 tonnes, EUR-pallets
Loading and unloading
Forklifting up to 3 t, EUR-pallets large
Loading and unloading
Forklift up to 3 tonnes / commenced
30 min period, minimum charge 0,5 hour
Only for larger goods and help with
forklift in the stand
Forklift more than 3 tonnes

230 SEK/pall/pallet
300 SEK/pall/pallet

1.100 SEK/tim/hour

Enl offert/ acc to offer
100:-/paket/tillfälle
Delivery of parcels to the stand and from the stand
100 SEK/parcel/each time

Under officiella in- och utflyttningsdagar finns truck upp till 3 ton tillgänglig. Detta
behöver ej förbeställas. Trucklyft vid annan tidpunkt och över 3 ton måste föraviseras.
Debitering sker efter antal pallar. Allt ankommande gods blir levererat till port. Tänk på att
du blir debiterad truckhjälp om ert fraktbolag ber om hjälp för lossning/ lastning, in- och
utkörning av gods.
During the official moving in- and outperiods forklift up to 3 tonnes is available and not
needed to be ordered in advance. Forklifting at other times and more than 3 tonnes is to
be ordered in advance. Please note that your goods are delivered to door/gate according
to normal freight conditions. We will charge you for forklift if your freight company asks
for help with unloading and loading.

PRIS PÅ FÖRVARING AV TOMEMBALLAGE OCH TILLGÄNGLIGT GODS/
PRICE FOR STORAGE OF GOODS AND STORAGE OF AVAILABLE GOODS
21 200 Förvaring tomemballage minimideb 2 m3
21 300 Förvaring tillgänligt gods

Storage of empty packaging, minimum charge 2 m3 255:-/m3
Storage of available goods
500:-/m3

MalmöMässans Trucktjänst / Forkliftservice
info@malmomassan.se
tel/ phone + 46 (0)40- 631 11 10

