نرخ اتحادیه باربری تهران
تمامی قیمت باربری تهران و همچنین نرخ اتحادیه باربری در تهران که در زیر آمده است همگی بروز و آپدیت سال 9102
(سال  0921شمسی) می باشند .اما جهت اطالع از آخرین قیمت ها لطفا روی شماره زیر کلیک کنید تا همکاران ما با
 .مشاوره رایگان نیز شما را بهتری و کاملتر راهنمایی نمایند

جهت مشاوره و رزرو (فقط کلیک)

09196553264
دادن قیمت های منصفانه باربری و حمل اثاثیه همواره از حساسیت باالیی برخوردار بوده و هست و البته این حساسیت را ما
بیشتر در کار خود اعمال کرده ایم .بنابراین از اینکه منصفانه ترین قیمت ها در باربری های سطح شهری تهران را در
.اختیار شما قرار داده ایم مطمئن باشید .باشد که خدمتگذار و امانتدار خوبی برای شما باشیم
و اثاث کشی یکی از کار های مهم و قابل بررسی می باشد .این کار از حساسیت های خاص خود نرخ اتحادیه باربری
برخوردار است .مواردی وجود دارند که قبل از اقدام به هر کاری باید به آن ها توجه نمود .برای اینکه کمترین آسیب
مالی به اثاث وارد شود رعایت برخی موارد ضروری به نظر می رسد .بهترین کار قبل از انجام اسباب کشی ،اطالع و
آگاهی از قیمت ها و هزینه های باربری تهران ،هزینه ی کارگر می باشد .به همین منظور شرکت اتوبار معتبر بار لیستی
.از قیمت ها را در اختیار شما عزیزان قرار داده است تا برای انجام یک باربری مناسب بتوانید بهتر تصمیم بگیرید
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قیمت باربری تهران
این قیمت ها با توجه به خدمات ارائه شده و دقتی که در حین انجام امور به کار برده می شود تعیین شده است .برای بهره
کافیست با ما ارتباط برقرار کنید .شرکت باربری مندی از مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین نرخ اتحادیه باربری
.بار در صدد است تا بهترین خدمات را با نازل ترین قیمت ها در اختیار همشهریان عزیز قرار دهد نیاوران

تعداد ساعت های کاری
هزینه به ازای هر ساعت
قیمت
کارگران
اضافه کاری
هزار تا  91هزار تومان  25هزار تا  11هزار تومان  40کمتر از  9ساعت
کمتر از  9ساعت

هزار تومان 40

تا  011هزار تومان 80

یک سوم قیمت

هزار تا  01هزار تومان  25کمتر از  9ساعت

نوع وسیله نقلیه
نیسان بار و وانت بار
کامیون سبک ( خاور های
 811و  111و ایسوزو
بدون سقف و مسقف )،
کامیون
اجرت و حق الزحمه ی
کارگر
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نکات مربوطه قیمت باربری در تهران
.ظرفیت بار وانت کمتر از  0تن و ظرفیت بار نیسان کمتر از  9.2تن می باشد 
ساعات اضافی برای وانت و نیسان بعد از ساعت دوم محاسبه می شود .اما برای کامیون هزینه ی ساعات اضافه
.بعد از ساعت سوم به حساب می آید

در برخی موارد ممکن است نیاز به کمک راننده برای جابجایی و یا چیدن وسایل و اثاث باشد .در این صورت
.راننده نیز به عنوان یک کارگر در نظر گرفته می شود

در هر مرحله از کار مطن باشید که شما رئیس ما هستید و هرآنچه را که شما دستور بفرمائید اجرا میشود .اگرچه
کلیه همکاران ما متخصص و آموزش دیده هستند اما به منظور تکریم شما مشتریان گرامی ما شما را راهنمای
.خود قرار میدهیم و از تجربیات و راهنمایی های شما استقبال میکنیم
.از اینکه به ما اعتماد نموده اید صمیمانه تشکر میکنیم .امیدواریم لیاقت اعتماد شما را داشته باشیم 


هزینه اسباب کشی وسایل سنگین و حساس
قیمت و هزینه ی حمل و جابجایی یخچال



نوع یخچال
هزینه ی حمل و جابجایی یخچال تک درب به ازای هر
طبقه
هزینه ی حمل و جابجایی یخچال ساید بای ساید به ازای هر
طبقه
هزینه ی باز و بسته کردن درب یخچال ساید بای ساید

هزینه ی حمل و جابجایی به ازای هر طبقه
تا  02هزار تومان 10
هزار تومان 20
هزار تومان 25

قیمت و هزینه ی حمل و جابجایی شیشه



نوع شیشه
هزینه ی حمل و جابجایی شیشه  01میلی متری میز نهار
خوری  1نفره به ازای هر طبقه
هزینه ی حمل و جابجایی شیشه  01میلی متری میز نهار
خوری  01نفره به ازای هر طبقه
هزینه ی حمل و جابجایی شیشه  01میلی متری میز نهار
خوری  09نفره به ازای هر طبقه

هزینه ی حمل و جابجایی به ازای هر طبقه
هزار تومان 5
هزار تومان 7
هزار تومان 10

قیمت و هزینه ی باربری و جابجایی گاو صندوق

هزینه حمل و جابجایی به ازای هر طبقه
هزار تومان 15
هزار تومان 20
هزار تومان 30
هزار تومان 40
هزار تومان 50
هزار تومان 130



نوع گاو صندوق
هزینه حمل و جابجایی گاو صندوق عادی به ازای هر طبقه
هزینه حمل و جابجایی گاو صندوق  21تا  090کیلویی به
ازای هر طبقه
هزینه حمل و جابجایی گاو صندوق  011تا  911کیلویی به
ازای هر طبقه
هزینه حمل و جابجایی گاو صندوق  091کیلویی به ازای هر
طبقه
هزینه حمل و جابجایی گاو صندوق  811کیلویی به ازای هر
طبقه
هزینه حمل و جابجایی گاو صندوق  872تا  711کیلویی به
ازای هر طبقه

نکات اسباب کشی وسایل سنگین و حساس
.اجرت کارگر به ازای هر سرویس در بازه ی  52هزار تا  04هزار تومان متغیر می باشد 
دستمزد و حق الزحمه ی کارگران باربری بابت هر ساعت اضافه ای که کار می کنند یا به عبارت دیگر بیشتر از  3ساعت ،برابر با یک
.سوم مبلغ تعیین شده است



.اگر مکان دارای آسانسور باشد ،هزینه ها فقط بر اساس یکی از طبقات حساب می شود 
هزینه ی وسایل سنگین و حساسی مانند پیانو و وسایلی از این قبیل با توجه به نوع آن متفاوت می باشد .برای همین به منظور اطالع
.معتبر بار تماس بگیرید از قیمت های این گونه اثاث می توانید با شماره تماس باربری
نرخ اتحادیه .بابت هر  04متر فاصله از حمل بارگیری به میزان  04هزار تومان هزینه ی حمل و جابجایی بار ها افزایش می یابد 
باربری

.کشور مراجعه نمایید جهت استعالم سوابق ما می توانید به سایت اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی



