Bedrift

Privat &
håndverkere
Her er vi

Rusk, rask, søppel, emballasje, kontormøbler,ukurante lagervarer,utrangert utstyr,
gamle PC’er, ombygging, oppussing m.m. Vi leverer også arkivmateriale til forbrenning og
harddisker til destruering. Rydd opp i skap, på lagerrommet, under trappa, i bakgården, i
arkiver, rømningsveier og på uteareal..
Rusk, rask, søppel, emballasje, møbler, tekstiler, hvitevarer, elektronikk, PC-utstyr,
ombygging, oppussingsavfall, hageavfall, dødsbo m.m
Fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Agder-fylkene, Rogaland,
Hedmark og Oppland. Og i Trondheim, Ålesund, Bergen, Harstad, Tromsø,
Notodden, Skien og Porsgrunn.

Enklere og smartere enn container og brannfarlige gatesekker!

SøppelTaxi®
Rydder – Laster på – Kjører bort. Spar tid, krefter og ergrelser 
GRUNNPRIS – inkluderer oppmøte med 1 mann og kassebil, 15 minutters pålasting,
bortkjøring og tiden det tar å tømme.
GRUNNPRIS
3m3
6m3
12m3

Eksklusiv MVA
900,1.600,2.100,-

Inklusiv MVA
1.125,2.000,2.625,-

I TILLEGG kommer avgift på kr 2,40 ekskl mva (kr 3,00 inkl mva) pr. kilo levert søppel.
Eventuell pålasting, rydding, sjauing utover 15 minutter belastes med kr 280,- ekskl mva (350,- inkl mva) pr
påstartet halvtime. Eventuell hjelpemann belastes med minimum 1 time, kr 560,- pr time ekskl mva (kr 700, inkl
mva). Fakturagebyr 45,-

BILTYPE

3m3

Eks: Ford Courier, Opel Combo, Citroen Berlingo,
Renault Kangoo, Fiat Dublo

6m3

Eks. VW Transporter, Toyota HiAce

12m3

PRISEKSEMPLER FRA – TIL
Uten ekstra pålastingstid eller hjelpemann
3m3 Priseksempel kr
Papp, tekstiler,
småmøbler, hageavfall
(40-150kg)
Møbler, hvitevarer,
vaskemaskin o.l
(100-200 kg)
Oppussings-avfall,
materialer,mur, fliser
(150-350 kg)

Ekskl MVA

Inkl MVA

Fra 1.040 - 1.300

1.300 – 1.630

1.190 – 1.430

1.480 – 1.780

1.300 – 1.790

1.630 – 2.230

6m3 Priseksempel kr

Ekskl MVA

Inkl MVA

1.840 – 2.370

2.300 – 2.960

2.130 – 2.600

2.650 – 3.260

2.360 – 3.330

2.960 – 4.160

Ekskl MVA

Inkl MVA

2.530 – 3.590

3.160 – 4.490

3.100 - 4070

3.880 – 5.080

3.600 – 5.500

4.480 – 6.880

Papp, tekstiler,
småmøbler,hageavfall
(80-300kg)
Møbler, hvitevarer,
vaskemaskin o.l
(200-400 kg)
Oppussings-avfall,
materialer, mur,fliser
(300-700 kg)
12m3 Priseksempel kr
Papp, tekstiler,
småmøbler, hageavfall
(160-600kg)
Møbler, hvitevarer,
vaskemaskin o.l
(400-800 kg)
Oppussings-avfall,
materialer, mur,fliser
(600-1400 kg)

Bestill på www.soppeltaxi.no
Eller gratis ordretelefon 800 41 150
Eks. Mercedes Sprinter, Iveco Daily, VW LT

Vi sender faktura etter utført oppdrag etter en kredittkontroll. Forfall 7 dager
Priser fra 2.11.17

Bestill på www.soppeltaxi.no
Eller gratis ordretelefon 800 41 150
Vi sender faktura etter utført oppdrag etter en kredittkontroll. Forfall 7 dager.

Store fordeler med SøppelTaxi®
- Enklere enn å leie bil eller henger for å gjøre jobben selv.
- Smartere enn container – gode grunner for å benytte våre ”rullende”
containere:
Unngå at alle andre fyller DIN container
Uslåelig fremkommelighet inn i gårdsrom m.m.
Vi stabler bilen manuelt – bedre plassutnyttelse
Ingen bot for spesialavfall (for eksempel hvitevarer, el-avfall, maling etc)
Vår sjåfør hjelper til – og kan som regel komme raskt tilbake etter tømming.
Ingen parkeringstillatelse nødvendig – vi kommer – laster på – og reiser igjen.

De mest vanlige Spørsmål & Svar om SøppelTaxi®
Jeg er usikker på hvor stor bil jeg trenger.
Gi oss beskjed, og vi sender den største bilen, og belaster deg kun for faktisk medgått størrelse av 3, 6 el. 12m3.
Må jeg være tilstede når dere kommer ?
Nei. Men gi oss beskjed om hvor søpla ligger. Ingen kontant betaling, vi sender regning i posten.
Hvordan gjør jeg det billigst mulig ?
Setter du ut søpla slik at vi kan rygge inntil, kan du spare ekstra bæretid og pålastingstid.
Kan dere ta med en ekstramann på bilen ?
JA. Dersom du har ting som krever 2 mann for bæring, f.eks. vaskemaskin, sofa, større møbler, o.l, kan vi stille
med ekstramann. Tillegg kr 560,- pr time (kr 700,- inkl mva). Se forøvrig eget punkt om piano, safer, våpenskap,
vedovner o.l.
Må jeg sortere søpla først ?
NEI. Vi henter usortert.
Hva skjer med søppelet ?
ALT blir levert godkjent innsamlingsplass for sortering og energigjenvinning, råstoffgjenvinning eller gjenbruk.
Tar dere all slags søppel ?
JA, det meste er ok.
Egne priser for maling, kjemikalier, olje etc.
Gips, maling, kjemikalier, lakk, såpe, el-artikler og matavfall bes plassert i egne sekker/for seg selv.
Følgende kan vi dessverre ikke hente: Løs uemballert masse (jord, stein, grus eller lignende som ikke er i
sekker), asbest og annet farlig avfall.
Forbrenning av papirer/arkiver og destruering av harddisker ?
Egne priser gjelder, ta kontakt. Enklere enn å makulere selv.
Kaster dere piano, gamle vedovner, safer, våpenskap,biljardbord, elektriske senger o.l. ?
JA. Egne priser gjelder
Henter dere søppel i helger og på helligdager ?
Det gjør vi mot 30% tillegg.
SøppelTaxi AS – Orgnr 986 675 256MVA – www.soppeltaxi.no – Grønt gratis tlfnr 800 41 150. Tlf fra utlandet +4792885055

