Tjänst:
Under dagen
6h
4h
3h
2h
1h
Direkt

Pris ex moms:
60 kr
75 kr
100 kr
115 kr
133 kr
155 kr
178 kr

(Bokas före 9:00 levereras före 17:00)

(Levereras inom 30 min från bokningstillfället)

Tilläggsavgifter tungt/skrymmande gods:
Cargo
30 kr
Cargo+
60 kr
Cargo++
90 kr

(Fr.o.m A4 kartong eller 5 kg)
(Fr.o.m två st A4 kartonger eller 10 kg)
(Fr.o.m flyttkartong (eller motsvarande) eller 20 kg)

Zontillägg (när vi cyklar lite längre):
Zon 1
30 kr
Zon 2
100 kr

Se karta på baksidan
(Fredhäll, Hammarby sjöstad, Hjorthagen, Marieberg)
(Alvik, Liljeholmen, Frescati, Karolinska institutet)

Vi kan även hjälpa till med bärhjälp, inköp med utlägg och diverse praktiska tjänster.
Strul:
Ingen gillar strul. Vi är erfarna cykelbud och vi arbetar för att förebygga extradebiteringar. Men ibland blir
det inte som det var tänkt. I de fall vi stöter vi på problem, ringer vi alltid i första hand till beställande kund
och rådfrågar. I de fall vi trots allt debiterar för strultid kommer anledningen redovisas tydligt. Strultid
debiteras från 5 min och kostar 8 kr per minut.
Bom:
Bom är när inget gods finns redo att hämta. I det fall vi inte har tid att vänta så kommer kunden debiteras en
bom. Priset för detta är hälften av kostnaden för vad uppdraget skulle kostat om det utförts, dock minst 60 kr.
Retur:
Retur av gods kan komma att ske om leverans inte går att utföra. Om returen är bråttom eller skrymmande
kommer det kosta 178 kr. I annat fall 100 kr.

Öppettider: Helgfri vardag 08:00-18:00

) 08-5011 86 89
Björn: 0735-637127

Josef: 0767-853048

Joyride Cykelbud AB Org.nummer 559194-2254
info@joyridestockholm.se
www.joyridestockholm.se

Joyride Prislista 2021

Zonkarta innerstad:
Zontillägg:
Zon 1
Enligt prislista plus 30 kr
Zon 2
Enligt prislista plus 100 kr
Vi kör inte Under dagen eller 6h
till Zon 2 – Det billigaste budet
man kan boka hit är alltså 4h

Zonkarta Storstockholm:
Zon 3 (Gul)
6h = 219 kr
3h = 249 kr
2h = 285 kr
1h = 309 kr
Direkt = 405 kr
Zon 4 (Röd)
6h = 245 kr
3h = 310 kr
2h = 369 kr
1h = 469 kr
Direkt = 515 kr
Zon 3 (Grön)
6h = 295 kr
3h = 370 kr
2h = 450 kr
1h = 600 kr
Direkt = 650 kr

För mer detaljerad information, se vår hemsida www.joyridestockholm.se

