Til rette vedkomne

Leje af kølertrailer / frysetrailer
Vi tillader os hermed at fremsende et tilbud på leje af kølertrailer.
Vi ved af erfaring, at en kølertrailer kan være en stor hjælp i mange situationer:
-

Ekstra kølerplads ved store arrangementer
Mere behov for køl ved høj sæson
Akut behov for køler, når uheldet er ude og de eksisterende kølerum er ude af drift, undgår
dyre udkalds timer for en servicetekniker.
Nem transportabelt kølerum ved arrangementer ude af huset
Nem køletransport til levering af mad ud af huset

Vi kommer gerne forbi og skræddersyr en løsning for lige præcis jeres behov.
Vi har også alt indenfor udlejning, borde, stole og service m.m.
Med venlig hilsen

Anders Peter Fangel
AP Food
Følg os på hjemmesiden - www.apfood.dk
Følg os på Facebook - @apfood
Følg os på Instagram - apfood.dk

AP Food
Jelshøjvænget 9,
8270 Højbjerg

Tlf. 42 19 19 19
info@apfood.dk

Pris liste – Køle- frysetrailer - 2018
Højbjerg den 1. januar 2018
Køletrailer
Leje pr. dag:
500,00 kr.
Leje pr. weekend:
1.100,00 kr.
Leje pr. uge:
1.800,00 kr.
Langtidsleje pr. dag:
200,00 kr.
Alle priser er ekskl. depositum, levering, samt slutrengøring
Dagsleje
Weekendleje
Ugeleje
Langtidsleje

Frysetrailer
700,00 kr.
1.500,00 kr.
2.400,00 kr.
270,00 kr.

1. dag fra kl. 12.00 – 2. dag kl. 10.00
Fredag kl. 12.00 - Mandag kl. 10.00
Mandag kl. 12.00 - Mandag kl. 10.00
Minimum 30 dage

Trailer skal afleveres rengjort.
Ved manglende rengøring beregnes 600 kr. ekskl. moms.
Rengøring kan bestilles forud ved afhentning til 375 kr. ekskl. moms.
Selvrisiko ved skade
Depositum køl/frys
Ladmål
Totalvægt/Nyttelast
Udvendig strømtilslutning

2500 kr. pr. skade
1500 kr. / 2000 kr.
305x170x200 cm
2000 kg /1300 kg
230 V

Bortkommet leje udstyr
Hængelås eller nøgler
Forlængerledning/kabler
Omformer stik til bil
Lås til anhængertræk
Ledning til køl / adoptor
Håndsving

250 kr.
400 kr.
100 kr.
400 kr.
300 kr.
150 kr.

Levering & afhentning
6 kr. pr. kørt km – dog min. 400 kr
Ex.
20 kilometer fra AP Food til jeres adresse x 4 kørsler = 80 km
80 km x 6 kr. = 480 kr.
Alle priser er ekskl. moms
Der tages forbehold for evt. trykfejl

AP Food
Jelshøjvænget 9,
8270 Højbjerg

Tlf. 42 19 19 19
info@apfood.dk

Når teknikker fejler
– lej en kølertrailer når skaden er sket.
Tlf.: 42 191919
Vagt tlf.: 4011 6930
Lapefa v/ Lars Peter Fangel

Pris liste – Udkald – 2018
Altid gode priser
Levering 24/7 – 365 dage
Udkaldspriser
Alle udkald faktureres med min. 2 timer + kørsel
Hverdage 7.00 – 15.00
Mandag til Fredag
Pris pr. time

295,00 kr.

Hverdage efter kl. 15:00
Lørdag 7.00 – 15.00
Pris pr. time

553,50 kr.

Hverdage efter kl. 20.00
Lørdage efter kl. 15.00 & søn- og helligdage
Pris pr. time

738,00 kr.

Kørsel
6 kr. pr. kørt km – dog min. 400 kr.
Alle priser er ekskl. Moms
Der tages forbehold for evt. trykfejl
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