
 

 

Posta, faxa eller scanna/maila ifylld blankett till 
Alabanza Sweden AB, Engelbrektsgatan 23, 114 34 Stockholm  
Tel. 0771-400040, fax 08-501 690 69 
contact@alabanza.se 

Alabanzas noteringar 
Container   KC       Handl. 

 

BESTÄLLNING AV CONTAINER HYRA LÄMNA-HÄMTA SERVICE  
FÖR UPPSTÄLLNING HOS ALABANZA 
Privatkund/Företagskund 
Faxas, postas eller scannas/mailas till Alabanza  
 

Beställarens uppgifter 
Namn c/o 

Faktura Adress Postadress 

Leverans adress Postadress 

Tel E-postadress 

Personnummer Pdf-faktura**  

* Uppgifter i grå ton är obligatoriska.  
** 9kr i faktureringsavgift 
 
 

Beställning av container för uppställning på Alabanzas mark  
– Ange det antal containrar du vill beställa  

__ st  Containrar 20 fot (Isolerad) Pris: 1775 kr/månad          __________ kr/månad 
__ st  Containrar 20 fot  Pris: 1195 kr/månad          __________ kr/månad 
__ st  Containrar 10 fot  Pris: 899   kr/månad          __________ kr/månad 
__ st  Containrar 8 fot  Pris: 749   kr/månad          __________ kr/månad 
__ st  Containrar Mover Box Pris: 699   kr/månad          __________ kr/månad 
Faktureringsavgiften är 29kr per faktura. 
Samtliga priser är inklusive moms till privatperson och exklusive moms till företagskund. Priserna gäller nya 
kunder vid nytecknande av hyra 
  

Som en engångskostnad tillkommer startavgift 400 kr per container.  Vid avsaknad av bindningstid, eller 
bindningstid kortare än tre månader, är startavgiften 1000kr per container.  Till priset tillkommer kostnad för 
transport och returtransport av container för uppställning på egen mark och senare också vår mark.  Transporter 
debiteras med vid var tid gällande fraktpris (offereras).  
Kund ansvarar själv för att transportören kan ta sig fram till uppställningsplatsen, samt för att mark där containern 
skall placeras är farbar för lastbil. I annat fall (samt för väntetider över 10min/transport) debiteras varje extra 
påbörjad timme. 

 
 

Önskat leveransdatum: ___-___-___         Eventuell bindningstid: ___ månader 
 

Övrigt:   
 

 

Genom att underteckna detta avtal beställer jag ovan angivna containrar samt accepterar Alabanzas 
allmänna villkor.  
 

_____________________________  _____________________________ 
Namn el. Firmatecknare                                                          Ort och datum 

 
_____________________________ 
Namnförtydligande 
 

För att avtalet ska vara giltigt behöver Alabanza göra en kreditkontroll av hyrestagaren. Omfrågekopia skickas 
till kund i vårt koncernnamn som är Nortech AB.   
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