
Information från Ecophon lager i Stockholm 
Vi kan nu erbjuda utkörningar/transporter av Ecophons lagerhållna produkter från vårt 
servicelager på Instrumentvägen 12 i Aspudden/Hägersten.  
 
Leveranstid inom 3 timmar  
Görs beställningen dagen innan leverans så levereras godset innan kl 10.00 dagen efter. 
Görs beställningen samma dag innan kl 14.00 så levereras materialet inom 3 timmar.  
OBS: Dessa tider kan påverkas av yttre omständigheter som exempelvis väder och 
trafikförhållanden. 
Tänk på att det alltid måste finnas någon på plats för att ta emot och kontrollera materialet. 
 

Beställning 
Er order läggs alltid till Ecophons orderavdelning i Hyllinge under ordinarie arbetstid,  
tel: 042-17 99 97. Öppettiderna i Hyllinge är: 07.45-16.30, lunchstängt 12.00-12.45. 
   
Priser 
På den medskickade kartan ser ni kostnaden för att nå den önskade orten. Kartan har en ring 
där startavgiften inom ringen kostar 800 kr. Det tillkommer alltid en kostnad om 12 % i DMT 
(drivmedelstillägg). 
  
Exempel 1 
1 st pall om 4 pkt Focus A 1200x600 skall levereras från lager Stockholm till Södertälje: 
Startavgift 800 kr + 12 % DMT = 896 kr exkl moms  
 
Exempel 2 
1 st pall om 6 pkt Focus A 1200x600, 1 st pall om 8 pkt Focus E 600x600 skall levereras från 
lager Stockholm till Solna. 
Startavgift 800 kr + 95 kr (extrapall) + 12 % (DMT) = 1002 kr exkl moms 
 
Exempel 3 
1 st pall om 6 pkt Focus A 1200x600, 1 st pall om 8 pkt Focus E 600x600, 1 st pall om 4 pkt 
Master A 1200x600 samt 1 pkt HP 3700 skall levereras från lager Stockholm till Märsta. 
Startavgift 800 kr + 95 kr (extrapall) + 95 kr (extrapall) + 95 kr (lång gods) + 12 % (DMT) = 
1215 kr exkl moms 
 
Exempel 4 
3 pkt bärare till Solna. 
Startavgift 800 kr + 95 kr (lång gods) + 95 kr (lång gods) + 12 % DMT = 1109 kr exkl moms 
 

Reservation 
Ingår ej i priset ovan: Färjetransporter, omlastningar samt lossningar utanför ordinarie 
arbetstid. Kostnader för leverans utanför ringens område debiteras enligt ök med Ecophon. 

 
Varmt välkomna önskar 
Ecophon Stockholm  


