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Göteborg, september 2022 

Nya priser från den 1 november, 2022 

Vi närmar oss ett nytt år där vi ser fram emot att fortsatt samarbete med er samt att utföra våra 
tjänster så de möter ditt logistikbehov.  

För att säkerställa att vi fortsatt kan möta ditt behov av logistiktjänster även i framtiden, 
kommer vi att justera våra priser med minst 4,9% från den 1 november 2022.  

I tillägg till detta presenterar vi justerade generella villkor och tilläggstjänster som också gäller 
från den 1 november 2022. Villkor och tilläggstjänster får ni tillgång till via vår hemsida. 

Händelserikt 2022 och ytterligare utveckling 2023 
Under 2022 har vi haft en spännande utveckling av vårt nätverk med både nya och förstärkta 
linjer. Vi har fortsatt stärkt upp kapaciteten i vår totala resurspark vilket skapar bra 
förutsättningar för era volymer och tillfälliga eller kontinuerliga volymökningar. 

Vår terminalstruktur fortsätter att utvecklas under 2023 genom investering i kapacitet och 
verktyg för att möta de volymer som är kopplat till lokal distribution. Malmö har varit först ut 
och står nu redo att ta emot ytterligare volymer för inrikes, import eller export.  

Ny kundportal lanseras snart för att underlätta 
kontakten med våra medarbetare samt tillgängligheten 
till våra tjänster.  

Har du frågor om våra tjänster, nyheter eller andra saker du 
funderar över, så är du alltid välkommen att kontakta oss.  

Du finner kontaktuppgifter till alla våra medarbetare på vår 
hemsida www.tklogistik.se  

Har du frågor 

Sist men inte minst vill jag säga att vi på TK Logistik ser fram 
emot att fortsätta göra vårt yttersta att erbjuda våra tjänster 
till ditt logistikbehov samt att ge dig den allra bästa servicen. 

Med vänlig hälsning 

TK Logistik AB 

 

Thomas Norberg 

Sälj & Marknadschef 

Alla uppdrag utföres i enlighet med NSAB 2015, som gäller med undantag av tidslöfte i § 7 andra stycket och i § 19B, samt med undantag av 
försäkringsplikt i § 25A. Varuförsäkring ingår ej, men kan tecknas hos oss efter skriftlig begäran. 


