Vanliga frågor för dig som vill anlita ett seriöst flyttföretag
Flyttkonsumenter hjälper dig att undvika fällorna och hitta rätt firma.
1. Flyttfirman jag hittade via internet skriver att dom har trafiktillstånd och
försäkringar både på hemsidan och i offerten då är väl allt i sin ordning? Dessutom
var dom mycket billigare än ett annat flyttbolag och det är väl bra?
Svar: Om en flyttfirma är mycket billigare än andra så bör man dra öronen till sig. Om priset
skiljer cirka 30-40% så är det något fel. Skriver de på sin hemsida och i sin offert att dom har
trafiktillstånd och försäkringar skall du inte lita på detta utan begär organisationsnummer
och kontrollera företaget själv genom transportstyrelsen samt genom någon
upplysningstjänst typ Allabolag.se.
2. Jag begärde en offert via en samlingssida och fick 5st offerter där ett företag hade
en massa bra betyg och mycket kvalitetsstämplar så dom kan jag väl lita på?
Svar: Nej, inte enbart genom att de intygar detta på hemsidan, det är ett vanligt sätt att lura
en konsument på. Samt så är alla dessa samlingssidor vinstdrivande företag som oftast lever
på att sälja offerter till mindre flyttbolag som inte har allt som krävs för att genomföra en
trygg och säker flytt. De saknar ofta både skyddsutrustning till era möbler samt material att
spara på manskapets kroppar och undvika arbetsskador på personalen. Det är samma sak
där, kontrollera företaget enligt samma sätt som svaret ovan.
3. Jag har hittat ett företag som jag vill anlita till min flytt men upptäckt att dom
saknar trafiktillstånd spelar det någon roll för mig som kund?
Svar: Det kan bli en dyr erfarenhet för Lagen säger:
Den som ställer fordon och förare till allmänhetens förfogande för att mot betalning utföra
flyttjänster ska ha yrkestrafiktillstånd. Och straffet för att anlita ett företag utan
trafiktillstånd är böter eller fängelse i högst ett år. Även den som kör olaga yrkesmässig trafik
riskerar ett fängelsestraff! Läs mer om Yrkestrafiklag (1998:490)
Detta är bara en liten fingervisning av vad man bör tänka på som flyttkund för att undvika
oseriösa flyttföretag när man står inför en flytt. Har du flera frågor är du välkommen att
kontakta oss.
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