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Км до 20т до 13.3т до 7т
до 10 3900 3000 1900
11-15 4500 3500 2100
16-20 5200 4000 2500
21-30 5800 4500 2800
31-40 6500 5000 3300
41-50 7100 5500 3700
51-60 7800 6000 4200
61-70 8400 6500 4500
71-80 9100 7000 4900
81-90 9700 7500 5200
91-100 10400 8000 5500
більше 100 110грн/км 85грн/км 60грн/км

Км до 20т до 13.3т до 7т
до 40 6500 5000 3300
41-50 7100 5500 3700
51-60 7800 6000 4200
61-70 8400 6500 4500
71-80 9100 7000 4900
81-90 9700 7500 5200
91-100 10400 8000 5500
більше 100 110грн/км 85грн/км 60грн/км

Увага !!! При замовленні доставки потрібно знати !

При замовленні доставки з розвантаженням, робота крана-маніпулятора на об'єкті здійснюється безкоштовно.
ЗАМОВНИК повинен забезпечити присутність на об'єкті двох робітників ( стропальників) для строповки піддонів.   
Замовник повинен забезпечити на об'єкті можливість вивантаження на протязі однієї години.
Під доставкою мається на увазі одне місце вивантаження (без переїздів по об'єкту). 
Доставка надається до об'єкту, далі - тільки при наявність твердих під'їзних шляхів, 
призначених для проїзду важкого вантажного транспорту (до 25т).
Пісок, бруд, глина (щебінь, якщо погано утрамбований) - покриття, що не відповідає для проїзду вантажного транспорту.
Будь-які інші умови - за додаткову оплату на місці за домовленістю з перевізником. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ : 
- Забороняється робота крана-маніпулятора поблизу ліній електро-передач ( не ближче 20 м).
- Забороняється подання вантажу краном-маніпулятором на поверхи. 
- Забороняється подання вантажу краном-маніпулятором через огорожу або інші перешкоди — при умові, 
якщо машина не може під'їхати ближче ніж 1м до паркану або є інші перешкоди для вивантаження, що не проглядаються.

з Вишневого
вартість грн

з Обухова
вартість грн

ТАРИФНА СІТКА
Тарифи з урахуванням одного місця вигрузки. 

Переїзди по об´єкту тарифікуються окремо. Узгоджуйте з перевізником.
Тарифна сітка орієнтовна, вартість конкретної доставки уточнюйте у перевізника.

Тарифи для київських машин. Якщо машина обухівська — то тариф відносно заводів рахуйте навпаки.
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