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Mini Trans har siden 1968 været blandt

erhvervslivets foretrukne transoorterer. Det

skyldes ikke mindst, at vi består og ejes af selv-

stændige vognmænd. Det sikrer maksimal

opmærksomhed og ansvarlighed i forbindelse

med hver eneste transoort.

Hvis du er tilfreds, er vi tilfredse
Hos Mini Trans får servicen altid en plads på

forsædet. Vores primære mål er tilf redse

ku nde r.

Vi satser målbevidst på service og et lang-

varigt samarbejde med hver eneste af vore

kunder.

Uanset branche, størrelse og beliggenhed
gatanterer vi vores kunder et positivt og

respektf uldt samarbejde i løsningen af netop
jeres tra nsportopgaver.

I det senere år har vi tilpasset vores ydelser

til erhvervslivets fortsat ændrede behov. så

vi nu kan tilbyde transportbranchens mest
professionel le logisti kløsn i nger.

For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

tilgodese de krav, der stilles i erhvervslivet, har vi

haft eget kvalitetsstyringssystem siden 1 993.

Resu ltatet
Resultatet er det der tæller, og oftest er

resultaterne af et samarbeide med Mini Trans:

. Mere effektiv serviceorocesser

. Lavere omkostninger

. Frigjorte ressou rcer
o Fast vognmand til faste transportopgaver

Derfor er Mini Trans en vigtig partner i sikring af

bedre transportøkomomi for din virksomhed og

dermed en direkte forbedring af virksomhedens

kon ku rrenceevne.

Kontakt Mini Trans A/S
for nærmere infomation.
Hovedkontor
Mini Trans A/S

Herstedøstervej 25

2620 Albertslund
Saglsafd.. +45 72 42 42 20

Telefax: +45 72 42 42 36
E-mail. salg@minitrans.dk
H iemmeside: www. minitrans.dk
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Effektiv og skræddersyet transport
med online booking
Online booking er et webbaseret bookingsystem, hvor du,

hurtigt og nemt kan booke den transport du har behov for,

præcis når det passer dig.

Bookingsystemet er et gratis tilbud til dig som i forvejen

har en kundeorofil hos Mini Trans A/S.

Alt hvad du behøver, er en comouter med lnternetforbindelse.

Online':booking kører f ra vores server døgnet rundt.

Du er med andre ord ikke afhængig af at skulle kontakte

vores Kundeservice for at booke kørsel, men du får stadig den

samme sikkerhed og tryghed som du er vant til fra Kundeservice.

Sikkerhed hele veien til dine kunder
Når du har afgivet en booking, modtager du en bekræftelse
på e-mail. Det giver dig sikkerhed for, at din bestilling er modtaget

og ordren udføres, uden at du behøver at f ølge op. Du vælger

selv om du vil videresende bekræftelsen til dine kunder.

Slut med uvished
Så snart turen er gået i gang, har du mulighed for at modtage

et ubegrænset antal e-mails eller sms beskeder med status på

turen. Eksempelvis kan du modtage en sms når vi kører eller

når vi er på vej. Du bestemmer selv mængden af information du

ønsker at modtaqe.

Det betyder minimal spildtid for butikspersonale, lagerfolk eller
privatpersoner, som slipper for at vente i uvished på en vogn.
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Med Mini Trans online
systemer er det...

" Nemt og hurtigt at booke
en transport "

" Fr rlet mrrlint at få ttlsendt enLML trrvtrvL uL

oversigt over hvad der er aftalt
inden Mrni Trans kører, og bagefter
f ø I oe r .sv.ste m ef a utom ati s k

op med en kvittering til slut "

" Icffcrc af rtnrloå nvttelas ttentettd.LVrLU'v uL ut'vlju r'lLLvtvr

En sms fortæller hvornår varene er
fremme, så kan man koncentrere
sig om noget andet indtil da "

" Smart at vi kan skræddersy det,
så vi får de oplysntnger vi skal bruge,
og kan sortere alt det f ra vi ikke har
brug for "

" rart at vi får de kommentarer som
chaufføren har opgivet, så er vi
orienteret om leverrngen drrekte fra

den mand, der har haft vores varer i
hænderne, det giver tryghed "
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Overblik

Overblik uden arkivskuffer
Når turen er afsluttet får du en detaljeret tur rapport med

kørselshistorik oå e-mail. På den måde har du altid dokumentation

ved hånden - du kan nemmere viderefakturere dine kunder og

samtidiq bevare overblikket til dit reqnskab.

Trygt og sikkert - på egen hånd
Du får dit eget kunde-login og bestemmer selv hvilke funktioner

du vil benytte dig af . Eksempelvis kan du trække oplysninger

or^r^, sfhentning, levering, pri.s, stoppesteder og særlige irrstrukser

til cha uff øren. Du bestemmer selv.

Kom med på "vognen"
Booking systemet er frem for alt fleksibelt. Vi opdaterer jævnligt

med nye funktioner, som vi stiller til rådighed for dig, kvit og frit,

og uden besværlige opdateringer.

Kontakt os allerede i dag, så aftaler vi en tid hvor vi gerne

kommer til dig og gennemgår en demo af booking systemet
og mulighederne for dig. Husk nu - er du kunde, er det gratis!

" Med e-mail servicen fra

Mini Trans. kan vi nu sende

vores faktura afsted inklusive

fragten, allered.e sanme dag"

Anne Jensen. Finanschef

'i " Vi sender beskeden videre ttl

', vores modtager, så er der rene
:. linier og alle ved hvor godset
:
,  r hnnna"' wt ttvtutv

Poul Hansen, Lagerchef

" Det er rart. at alle vore kunde-

serviceagenter kan logge ind og

se alle kørselsdetaljerne for alle

vores transporter"

Kartine Sørensen. Kundeservicechef



Prisliste pr. 1. juli 201 1

Kurertakst
Kurer vogn
Max 10 kg

Lille kassevogn
Max. ladmål'.2,50 x 1,40 x 1,30m. Max 5m3
Max. 900kg. Max 2 EUR-paller.

Stor kassevogn
Max. ladmål . 3,20 x 1,40 x 1,70m. Max 10m3

Max I 000kg Max 3 EUR-paller

Pick-up Åben/lukket m/u tift
Max. ladmål: 4,10 x 2,00 x 2,00m. Max.l2m3
Max. 1.000kg (6 M længder op til 500kg )
Max 6 EUR-paller Max Lifttelast 500 kg

Åben/lukket lastbil
Max. ladmål. 4,60 x2,20 x2,10m. Max.21m3
Max. 2.000kg.Max. 8 EUR-paller.
Max. liftbelast. 1.200 kg.

Åben/lukket lastbil
Max. ladmål: 5,30 x 2,45 x2,20m. Max.30m3
Max. 4.500kg.Max. 1l EUR-paller.
Max. liftbelast. 1.500 kg.

Aben/lukket lastbil
Max. ladmåI. 6,50 x 2,45 x2,30m. Max.40m3
Mar 8.000kg.Max. 15 EUR-paller
Mar liftbelast 2.000 kg.
Læssehøjde fral,2m.

Åbenlukket Iastbil
Max. ladmål:8,00 x 2,45 x2,50m. Max. 50m3
Max. 14.000kg.Max. 20 EUR-paller.

Lastbil med anhænger
Max. ladmål: 8,50 x 2,45 x 2,50m.
Mar.60m3
Max. 30.000kg.Max. 34 EUR-paller.

Start
gebyr

45,00

45,00

45,00

45,00

Pr. km.

8,60

9,10

5,35

5,70

Pr. på- : Mindste-
Pr. min. begyndt : pris pr.

15 min. tur
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295,00

108,00 432,00

115,00 600,00

120,00 735,00
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65,00 6,25

65,00 6,65

65,00 7,05

65,00 7,85 130,00 : 845,00

W
% cxee 110,00 , 10,00 L73,00 , 1325,00

NatAileekend takst
Transport- flytteopgaver udføres på hverdage mellem kl. 6.30 og 20.00 samt lørdag fra kl. 9.00 - 17.00. Herefter tillægges der aften og weekendtakster,

samt iøndag og tråttigdage, skal påregnes ekstragebyr. Fra Kurertakst til og med takst 3' akftrelt takst + 100 kr. Fra takst 4 til og med takst 8: aktuel

takst +20%. Overnatningsgebyr: kr. 400,00 i tidsrummet kI.16.00 til 07.00 (udenfor dette tidsrum beregnes aktuel takst). Forgæves kørsel beregnes efter

mindstepris. I de tilfælde hvor kunden ikke har konto i Mini Trans, kan vognmændene opkræve et faktureringsgebyr på kr. 30,00, når vognmanden selv

skal fremsende faktura til kunden.
Alle priser er i kr. og eksklusiv moms og olietillæe,Priserne er gældende pr. I juli 201 1.

Denne PDF er genereret d.29-tl-2012
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Flytnlng

1 mands flytning: Efter gældende takst: se taxameterpriser.

:

:

Kr. 0,00 :

(min l time) Kr. 330,00 :

Kr. 10,00 :

Startgebyr Kr. 290,00 
|

Pr. % time: (min. 1 time) Kr. 372,00 
:

Tillæg pr. km Kr. 12,00 
:

Max 3 enhlder over 95 kg. Ellers efter tilbud. : Fleksibelflytning
Ekstra flyttemand pr. y2time (min. 1 time) Kr. 160,00 I

salg af flyttekasser: Pr. kasse Kr. 26,00 i Har du mod på selv at hiælpe

Levering og afhentning af flyttekasser: Køres eftergældende taxameterpriser. , til med flytningen' skal du

: vælge en '1 mands flYtning'.
Specialopgaver, som kræver sædigt udstyr, udføres efter tilbud : 

Vi stiller flyttevogn og en

: uognmand til rådighed, som

, n"nter og transporterer dit

2 mands flytteopgaver, der udføres på hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 06.30, : flyttegods. Vognmanden
Samt lØrdage efter kl. I 8.00. Søndag og helligdag afregnes med +20vo. i pakker selvfølgelig bilen,

Overnatningsgebyr kr.40O,0O , ,nens du oq dine venner
Forgæves kørsel oeregres efter min. taksten. i ,un", +at. 

'ar 
Ou mange ting,

: eller ønsker du så lidt arbejde
I onm mr rlinf clzal nlrr rrmlna ansom muligt, skal du vælge en

Mini Trans A,/S kan sørge for opbevaring af dine elendele undre sikre og overvågede i 'z eller flere mands flytning'
forhold. Rinq for nærmere information.

2 mands flytning fra 0-20m3:

Startgebyr
Pr. % time:
Tillæg pr. km

2 mands flytning over 20m3:

Møbelcontainer pr. måned
Øvrige opbevaring pr. m2 pr. påbegundt måned.

Alle priser er i kr. og eksklusiv moms og olretillæ7.
Pilserne er gældende pr. 1. juli 2008

Kr. 320,00
Kr. 100,00
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Fo rs i kri n gs beti n gel ser

Mini Trans A/S sikrer igennem vores kvalitets-

styring at alle vognmænd har de nødvendige

forsikringer, da det er en vigtig del af enhver

trans0ort.

For erstatningspligtig skade, sket under

færdselsloven, gælder den lovpligtige motor-

a nsva rsf orsikring.

For erstatningspligtig skade, der ikke hører

under færdselsloven, gælder følgende:

Mini Trans A/S har tegnet en særlig f ragtf ører-

ansvarsforsikring, som sikrer godset ud over

de i CMR konventationen gældende regler.

Gods:
Kr. 400.000,- pr. tons lasteevne,

min. kr. 1.000.000,- og max. kr. 3.200.000,-
pr. transport.

E rhvervsa nsva r:

Max. kr 2.000.000,- pr skade

Antikviteter, kunstgenstande og lignende:
Max, dækning på kr. 80.000,- pr. transport,

derudover kundens egen godsforsikring.

Forsikringen dækker ikke skade på eller tab

af ædle metaller, penge, værdipapirer, dokumenter,
juveler, ædelstene og andre kostbarheder.

Supplerende forsikringer kan tegnes.

Synlige skader skal anmeldes omgående. lkke

synlige skal anmeldes senest B dage efter
transporten, og dækkes kun, hvis skaden alene

kan henf wes til den udførte transport. Mini Trans

skal forinden transporten orienteres, hvis der er

gods der er særlig skrøbeligt. Alle forsikringer

dækker kun, såfremt Mini Trans' vognmænd

alene håndterer det transporterede gods.

Forsikring - lnternational transport
lnternationale transoorter udf ørI" indenfor

24 Iimer - se ovenstående - derefter i henhold

til CM R-konventionen.

Spørgsmål om forsikringer
- og om udvidet forsikringstegning bedes

rettet til vores produktionsafdeling.

Hoved kontor
Mini Trans A/S

Herstedøstervej 25

Saglsafd .'. +45 72 42 42 20

Telefax: +45 72 42 42 36
E-mail : salg@minitrans.dk
Hjemmeside: www. minitrans.dk
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Konto I Mini Trans A/S

Undertegnede ønsker herved at oprette en konto for kørsel med Mini Trans A/S
og ønsker ligeledes i den forbindelse at blive oprettet til onlinebooking.

Adresses

NthdCBiå;p';.- ,-
Faktrrra pf.: e-mail; l"

Ko_nt+kt p93s 
_--:rrn i ." . . .

Kont aktp ers on i . 
e- n fl il :

"r* i.-" --.-..--"

"" _."pr.posji.
p_r, _pgstl

Underskrift af ej er/ansvarshavende:

Til internt brug: konto nr.

Retningslinjer for brug af Mini Trans A/S konto.

Mini Trans A/S konto kan kun benyttes til betaling for kørsel med
uognmænd tilsluttet Mini Trans A/5.

Mini Trans A/S er i tilfælde af misbrug ffi.u., berettiget til når som helst at
ophæue kontoen.

Fakturo.gebyr pr. månedsfaktura beløber sig p.t. til kr. 45,oo ekskl. moms.

Betalingsbetingelser: Løbende måned - t4 dage, ued betaling senere end den

3o. ifaktureens påfølgende måned, beregnes rente med z % pm.fra
faktur adato, hu ilken r ent e debit er es næ ste faktur a.

7.

2.

3.

4.


