
Multi-Living fragtrater – Danmark 2022-1
Multi-Living tilbyder at bestille og sætte fragt i regning, og uden ansvar i øvrigt for evt. fragtdifferencer, ud fra 
følgende rater: 

Fragtrater: 

Varenummer Betegnelse Pris ex moms Bemærkning 

Fragt 02 Bilpakke 200,- Dim: 20 x 300 x 20 < 30 kg 

Fragt 03 Fragt af Halv-palle 243,- Dim: 80 x 60 x 140 < 350 kg 

Fragt 04 Fragt af Euro-palle 378,- Dim: 80 x 120 x 200 < 600 kg 

Fragt 05 Fragt af Stor-palle 648,- Dim: 80 x 245 x 150 < 800 kg 

Fragt 06 Fragttillæg (colli med palle) 140,- 

Fragt 07 Fragt Bordplade 459,-   Dim: 80 x 300 x 10 < 70 kg
Fragt 08 Samlede skabe 0-5 stk. 880,- 

Fragt 09 Samlede skabe 6 og derover 1.450,- 

Fragt 13 DAO1 – nat – lgd. 55cm 76,-   Omkreds + lgd. max 120cm 
Fragt 14 DAO2 – shop – lgd. 60cm 76,-   Omkreds + lgd. max 200cm 
Fragt 15 GLS Forsendelse (ej glas) 106,-   Max: 200 cm/Max 30 kg

• Alle ovennævnte priser i DKK eksklusiv moms

Vejledning angående estimeret fragt per ordrer (ved flere ordre optimeres ved samlet levering/adresse) 

Småforsendelse Emballage Tarif 
- Pakke/brevforsendelse Kuvert/Pap + tape/strapex   Fragt 13 – 14 - 15 

Pallevare 
- KUN sokler Fragt 02 per 2 x sokler 
- Hvis   80 cm (max-længde) Fragt 03 
- Hvis 100 cm (og derover)

Pap + tape/strapex 
EP  65 (halv palle) 
EP130 (Euro-palle) Fragt 04 

- Hvis højskabe indgår ALTID EP130S (storpalle ) Fragt 05 
- Hvis sokler (lange) ALTID
- KUN Bordplade

Fragt 06*
Fragt 07 

Samlede skabe 
- 0-5 samlede skabe : Fragt 08 
- 6 skabe og derover :

EP125 (antal variabelt)
EP125 (antal variabelt ) Fragt 09 

*Fragt 06 er et ekstra tillæg for lange sokler – der skal tillæg på for hver 2 x sokler

Forudsætning: 

• Forhandleren debiteres altid gældende Fragtrater og gælder kun Danmark og brofaste øer

• Ovenstående Fragtrater er gældende per 01.10.2022
• Tilkørsel- og adgangsveje skal være fri for lastbil og kørefast underlag til indgangsdøren

• Såfremt der ikke kan kvitteres ved modtagelse, skal det anføres ved bestilling at vare må stilles (egen risiko)

• Det påhviler køber, at der er tilstrækkelig stort, tørt (normal rumtemperatur og RH 40 – 70%) og beskyttet
sted til transportøren at afsætte varen ved levering. Herefter overtager køber ansvaret for det leverede
og dets betryggende opbevaring inklusiv forsikring

• Bemærk at elementer og bordplade er forsynet med en transportbeskyttelse, der kan lave mærker f.eks. ved
placering på trægulv, hvilket bør tages højde for ved anvisning af opbevaringssted

Afgrænsning: 

• Leveringstidsrum mellem 7:00 og 19:00

• Ønskes ”Tidslevering” sker det mod tillæg pt. kr. 650,-

Industridalen 1 Telefon +45 8773 1500 info@multi-living.dk Multi-living® 
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