
Bærekraftig transport i  byen
Priser og vilkår for budtjenester



Våre priser regnes ut via 3 variabler:

Priseksempel:

1 leveranse, innen 4 timer 112 kr

= 248kr

+112 krStor pakke (grunnpris + tillegg)

+24krMajorstua - Grønland (4km)

Sum

• Ved oppdrag større enn listet kapasitet tilkommer overlast- tillegg på 50% av ordrepris.
• Totalvekt er 75kg, men egenvekt pr. kolli bør ikke overstige 25kg.  
• Ved lasting/lossing eller ventetid ved oppmøte tilkommer 56 kr/ 5min. 
• Prisene over gjelder vårt kjerneområde. Se kart for alle områder på side 4. 
• Se vilkår og betingelser for full oversikt.

Økonomi - innen dagen 89 kr 112 kr 195 kr

112 kr 141 kr 235 kr

163 kr 213 kr 281kr

269 kr 337 kr 471 kr

4 timer - innen 4 t.

2 timer - innen 2 t.

Grunnpris:

30x30x20 cm

max 5kg

Medium: 

40x40x60 cm

max 30kg

Stor:

65x95x60cm

max 75kg

Hast / Prioritert, innen 60 min.

*+ 6kr pr. km på alle leveranser

Tidsrom

Vi leverer innen 4 forskjellige 
tidsrom; innen dagen, innen 4t., 
innen 2 t. eller prioritet.

Våre sykler kan frakte opptil 
75kg. Du kan velge mellom 3 
størrelser på din leveranse. 

Pris beregnes ut i fra Oslo indre 
eller ytre kjerne. Se side 4 for 
detaljert kart. 

Størrelse Område

Les mer om våre betingelser og vilkår siste side i PDF eller se www.hastsykkelbud.no/vare-vilkår
Kontakt oss: post@hastsykkelbud.no    +47 915 29 290

Priser og tjenester



Dekningsområde

Ordinære priser, indre kjerne: 
0000 - 0138, 0150 - 0191, 0194
0244 - 0274
0275 - 0279
0323 - 0340
0350 - 0369
0440 - 0450
0451 - 0463, 0465
0473 - 0476, 0478
0550 - 0569, 0577, 0578
0650 - 0653, 0656

0192, 0195, 0196
0276
0281
0313, 0318,
0349
0370, 0371, 0375, 0377
0445
0464, 0467 - 0472, 0477
0479 - 0483
0570 - 0576
0654, 0655, 0657, 0658

Sone med pristillegg, ytre kjerne: 

• Farget sone viser vårt dekningsområde
• Utenfor farget sone vurderer vi hvert tilfelle individuelt. Ring oss for avtale. +47 915 29 290 

• Vi samarbeider med et el-bil budfirma. De leverer der vi ikke kan levere. Ring oss for mer info og priser. 

Les mer om våre betingelser og vilkår siste side i PDF eller se www.hastsykkelbud.no/vare-vilkår
Kontakt oss: post@hastsykkelbud.no    +47 915 29 290



Alle våre priser er oppgitt eksklusive mva. og fakturagebyr. 

Leveringstid: 
•  Vår tidsskala er ikke en garanti for leveringstid. Leveringstiden til økonomi, 4-timer, 2-timer og hast/pri-

oriteter er leveringstid under normale forhold. Ved ekstremvær eller andre ekstrem situasjoner kan det 
forekomme forsinkelser.

• Vi i Hast Sykkelbud AS er ikke ikke på noen måte ansvarlig ved økonomiske/personlige tap som følge av 
for sen levering. 

Skade på gods: 
• Ved skade på gods, erstatter vår forsikring opp til 5000kr. i skade.
• Ved verdifull godstransport (over 5000.-) anbefaler vi vår kunde å ha egen godsforsikring 
• Ved uforsvarlig pakket gods eller mistanke om farlig gods kan våre transportører nekte å utføre trans-

portetappen. 

Bomtur/feil adresse 
• Ved bomtur, og evt. feil adresse tar vi halv pris av ordresum. 
• Om vi ikke får kontakt med kunde/mottaker ved levering returnerer vi godset og tar full pris for jobb + 

returgebyr. 

Uforutsette / ekstreme omstendigheter: 
• Vi tar forbehold om uforutsette omstendigheter som ekstremvær, pandemi, krig, klimakrise eller andre 

omstendigheter som kan gjøre det vanskelig å levere våre tjenester. 

Priser og tillegg: 
• Det tilkommer 6kr/km ved alle leveranser. 
• 5min ventetid / lassing /lossing er inkludert. Deretter tilkommer et gebyr på 56kr / 5 min. 
• Levering i helg eller utenom vår åpningstid skjer etter avtale og blir belastet med tilleggsgebyr. 
• Vi tar forbehold om prisjusteringer, som følge av endringer i markedet. 

Vekt og volum:
• Totalvekt er 75kg, men egenvekt pr. kolli bør ikke overstige 25kg.

•  Max mål er 65x95x55cm.

•  Ved overstigelse av listede max verdier, kan det foreokmme overmål tillegg på minimum 200kr eller 50% av 

ordrepris.

•  Ved overstigelse av listet max volum / vekt, vil oppdraget fordeles på to sykler/syklister/turer og prises deretter.

Vilkår 

Les mer om våre betingelser og vilkår siste side i PDF eller se www.hastsykkelbud.no/vare-vilkår
Kontakt oss: post@hastsykkelbud.no    +47 915 29 290



Transport av mat: 
Hast sykkelbud AS er godkjent av matlisynet til å frakte mat med kjøle og frysekrav.
Transport som møter disse kravene må tilfredstille riktig innpakkning av gods (mat) for at våre bud skal 
tilfredstille matilsynetskrav. 

Vi krever at: 
• Gods (mat) er isolert mot kulde / varme i forhold til estimert leveringstid. Bestilling av et 4-timersbud vil 

derfor kreve kjøle- eller varmelementer som gir budet tilstrekkelig med tid til å levere gods i forventet 
tilstand. 

• Kunden må selv stå for innpakking av gods, om ikke annet er avtalt. 

Feil / mangel i overenstemmelse med kundens bestillingskvittering og gods:
• Hast sykkelbud AS er ikke ansvarlig for å sjekke at posene inneholder kundens ( kunden til bunnpris) 

kjøpte artikler. Bunnpris må selv sjekke at kvittering, bestilling og posens innhold stemmer overens. 

Definisjon av parter:
Denne part, Selger, er: Hast Sykkelbud AS, org. nr. 924400978 , Elisenbergveien 8,0265, Oslo, og blir i det 
følgende benevnt “Hast Sykkelbud AS», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt». Vårt telefonnummer er 
91529290. Bruker er: En person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon som har 
inngått et løpende avtaleforhold og kundeforhold med Hast Sykkelbud AS. Gjennom å registrere brukerkon-
to og derigjennom samtykket til disse betingelsene. Kjøper er: En bruker som har gjennomført et kjøp; 
Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt 
«kjøper», «bruker», «assistert bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Vilkår 

Les mer om våre betingelser og vilkår siste side i PDF eller se www.hastsykkelbud.no/vare-vilkår
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