
Muligheder hos CPHTRANSPORT.DK

1 værelses fra Kr. 2.000,-
(inkl. moms)

2 værelses fra Kr. 3.750,-
(inkl. moms)

3 værelses fra Kr. 4.750,-
(inkl. moms)

Vi inkluderer branchens mest 
omfattende forsikring!

Vi kan også give fast tilbud på 
større opgaver, hvor vi ofte er 
20-30% billigere end de tradi-
tionelle flyttefirmaer.

Alternativt kan der afregnes til en fast timepris, eksempelvis 
med en bil op til 18 m3 med to mand til Kr. 875,- inkl. moms 
pr. time - eller en bil med op til 50 m3 til Kr. 1200,- inkl. 
moms pr. time.

Disse priser gælder flytninger indenfor Storkøbenhavn.
Ved længere afstande pålægges Kr. 15,00 pr. Km inkl.
moms.

CPHTRANSPORT.DK er endvidere eksperter i firma- og 
udenlandsflytninger.

Flytningen behøver ikke koste en formue, vi tilbyder
faste priser på flytninger i Storkøbenhavn!

Tlf.: 50 35 35 35
info@cphtransport.dk

Transport & Flytning



Lidt om CPHTRANSPORT.DK

Vi har været i branchen i 17 år og har alle disse år været 
en del af sammenslutningen 3x34 Transport.

Vi har i dag 10 biler og 35 ansatte, mange faste kunder, 
herunder flere af de største transportindkøbere i Danmark.

Af kunder kan blandt andet nævnes:
TRYG – ILVA – ANCO – DANOGIPS – MEDIEPRINT  

– PP Malermester – NOVO NORDISK – 
flere af Københavns B&O butikker og kunstgallerier.

BRUUN RASMUSSEN – SILVAN – HOME – COWI 
– SKANDIA samt adskillige tusinde tilfredse privatkunder.

Fordele ved CPHTRANSPORT.DK
CPHTRANSPORT.DK - Transportvirksomhed med me-
darbejdere, der har stor erfaring inden for transport og 
flytning.

CPHTRANSPORT.DK - Vognpark, som kan klare de 
fleste opgaver, lige fra last/flyttevogne på 40 ton til en 
kassevogn på 3.5 ton.

CPHTRANSPORT.DK - Udfører opgaver der kræver, 
farlig gods tilladelse, to mandsbetjente biler, interne 
opgaver, studenterkørsel, udlandskørsler mm.

CPHTRANSPORT.DK - Afregner via taxameter, så du 
hele tiden har kontrol over udgifterne. Ønskes der en 
fastpris, giver vi naturligvis også gerne faste tilbud.

CPHTRANSPORT.DK - Forsikret efter lovgivningen for 
flytning af gods.

CPHTRANSPORT.DK - Ægte 24-timers vagt, dvs. du 
ringer, vi kører hele døgnet rundt.

Tlf.: 50 35 35 35
www.cphtransport.dk • info@cphtransport.dk


