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Kontaktuppgifter Transport
Telefon: +46 36 15 22 85

Telefon: +46 36 15 22 86

Fax: +46 36 16 66 80

E-post: transport@elmia.se

Leveransadress
All t gods som skal l  skickas t i l l  mässan 

måste märkas enl igt nedan:

”Mässans Namn”

Monternummer, Företagsnamn

Kontaktperson samt telefonnummer

Mässvägen 12

SE-554 54 Jönköping Sverige.

Elmia AB ansvarar inte för gods som är avstäl l t  i 
obemannade montrar. Elmia rekommenderar därför 
att ni tecknar en heltäckande mässförsäkring.

Leverans av 
gods före mässan
Lossning sker automatiskt vid 

ankomst t i l l  mässområdet enl igt 

gäl lande prisl ista. Vid behov 

av leverans före inf lyttsdatum, 

kontakta transportavdelningen.

Lagring av tomemballage
Elmia AB tar hand om och 

lagrar ditt tomembal lage 

 under pågående mässa enl igt 

 gäl lande prisl ista. Embal laget 

måste märkas med märklappar 

där du anger företagets namn 

och monternummer. Märklappar 

hittar du i mässinformationen 

som är belägen i Lobby Nord 

samt Lobby Syd. Efter mässans 

slut levereras tom embal laget ut 

när gångmattorna är borttagna.

LAGRING AV TOMEMBALLAGE
Pris 305 kr
Artnr. 10 128

LASTNING/LOSSNING, TRAILER
Pris 3 920 kr
Artnr. 10 132

LASTNING/LOSSNING MED TRUCK, EUR-PALL/ST
Pris 230 kr
Artnr. 10 129

TRUCKHYRA INKL. CHAUFFÖR, 1–5 TON
Pris 945 kr
Artnr. 10 133

LASTNING/LOSSNING MED TRUCK, LÅNGPALL
Pris 325 kr
Artnr. 10 130

TRUCKHYRA INKL. CHAUFFÖR, 5–15 TON
Pris 1 495 kr
Artnr. 10 134

LASTNING/LOSSNING, HEL BIL
Pris 4 980 kr
Artnr. 10 131

POST- OCH BILPAKET SOM LEVERERAS TILL ELMIA
Pris 159 kr
Artnr. 10 136

Transport och lagring.
Vår transportavdelning kan hjälpa dig med godshantering. Vi hjälper 
dig med allt ifrån truckhjälp till tomgodshantering under mässan.

Följande artiklar debiteras efter mässan.




