• Tips för packning samt regler enligt bohag 2010
Packtips

_________________________________________
• Kartonger packas fulla men bör aldrig väga mer än 15-20 kg.
• Packa tungt gods i botten och lättare saker längre upp i kartongen.
• Packa tätt så att godset ej ramlar runt.
• Märk kartongerna med innehåll t.ex. glas, för att förenkla vid uppackning.
• Etiketter skall sitta på flyttkartongens kortsida och kartonger skall staplas max tre på
höjd med etiketten synlig.
• Böcker – endast halva lådan sedan något lätt ovanpå ( max 20 kg )
• Porslin – mycket papper. Tungt porslin i botten, lättare ovan. OBS! Använd riktiga
flyttlådor med dubbel-well. ( Försäkringssynpunkt )
• Mindre växter – i låda som lämnas öppen. Flera runt om så de ligger tätt i lådan.
Växter täcks ej av försäkring.
• TV apparater ska ha originalkartong
• Stora skåp måste tömmas på innehåll, där även låsta dörrar kan gå upp vid transport.
• Lösa hyllplan i bokhyllor måste tas ur/monteras ned, särskilt viktigt när det gäller
hyllplan i glas. Samt att eventuella dörrar till skåp måste låsas eller på något sätt
hindras från att öppnas upp, t.ex. med tejp, sträckplast eller snöre.
• Kristallkronor eller andra ömtåliga föremål som du inte emballerar noggrant själv
behöver du informera oss om på förhand så tar vi med packmaterial. Tilläggsbeställning
• Kläder packas ner i låda alternativt i en flyttgarderob.
• Större växter – låt vara, vi tar hand om. Växter täcks ej av försäkring.
• Mindre tavlor – i låda som lämnas öppen. Fixera dem runt om så att de står stilla i
lådan. Större tavlor – låt vara, vi tar hand om. Vi kan packa tavlor men observera att
det är en tilläggsbeställning.
• Antika tavlor/speglar med gipsram är väldigt sköra och ömtåliga, vi rekommenderar
att man flyttar dem själv då försäkring inte täcker skador på tavelramen.
• Sopsäckar går att lägga täcken, kuddar i. Fungerar därmed väldigt bra som fixering
av ert bohag när vi stuvar bilen.
• Kemiska produkter så som bensin och målarfärg med mera tas ej med i lastbil då det
går som farligt gods.
• Gasoltuber, brandsläckare tas ej med i lastbil ur försäkringssynpunkt.
• Om kund packar själv kan vid vissa fall när skada uppkommer inte bekostas av vår
försäkring om det är utfört på ett ovarsamt sätt.
• Vi grovmöblerar alltid upp er bostad, ingår i pris.
• Om kund ej använder riktiga flyttlådor ( dubbel well ) så gäller ej försäkring vid
skada.
• Kunden skall informera oss om bohaget, så som boyta eventuella biytor samt
framkomligheten alltså avstånd vid lastning samt lossning annars kan pristillägg
tillämpas.
• VIKTIGT! Om det finns bommar/grindar fram till er bostad måste ni ombesörja
nyckel så att vi kommer så nära som möjligt vid lastning, om vi får gå längre än
lämnad uppgift så debiterar vi extra för det.

FÖRSÄKRING ANSVAR ENLIGT BOHAG 2010
• Ert bohag är försäkrat under vår hantering vid såväl lastning/packning samt under
transport och lossning och eventuell uppackning. Maxbeloppet är 2 prisbasbelopp
alltså ca 96 600 SEK.
• Maxbeloppet går att höja till extra kostnad, kontakta oss för offert.
• Om ni har något som har ett värde över ett pris basbelopp så måste ni informera om
detta ( ca 40.000 SEK ) ur försäkringssynpunkt.

Skada
•

Möbler som riskerar att skadas pga. svaga konstruktioner eller liknande tar vi ej ansvar
för och ersätter ej vid ev. skada. T.ex. garderober, bokhyllor eller liknande. Vi
rekommenderar att man nedmonterar att man nedmonterar den här typen av möbler
innan flytten påbörjas. Känsliga golv rekommenderar vi att ni skyddar med hård
skyddspapper/mjölkpapp. Vi ersätter inte skador på golv som hjulspår eller liknande.

Om eventuell skada uppstår måste det anmälas 7 dagar efter utförd flytt.

