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Upphandlingsbolaget i Göteborg tecknar
ramavtal med Jungheinrich
Jungheinrich är en av de truckleverantörer som Upphandlingsbolaget i
Göteborg nu valt att teckna ett flerårigt ramavtal med. Jungheinrich kan via
det nya avtalet leverera många olika typer av hyrtruckar till samtliga bolag
och förvaltningar som ingår i ramavtalet, så som Bostadsbolaget, Göteborg
Energi och Göteborgs Hamn.
Jungheinrich Svenska AB är en av vinnarna i den ramavtalsupphandling som
just genomförts av Upphandlingsbolaget i Göteborg. Till de många bolag och
förvaltningar som ingår i avtalet hör bland annat Bostadsbolaget, Göteborg
Energi och Göteborgs Hamn.

Jungheinrich kan genom avtalet nu leverera en stor bredd av olika typer av
hyrtruckar till samtliga ingående bolag och förvaltningar. I avtalet ingår
följande modeller; skjutstativtruckar mellan 1.3 och 1.6 ton, dieseldrivna
motviktstruckar mellan 3 och 4 ton samt eldrivna motviktstruckar mellan 1.5
och 5 ton.
Ramavtalet är tvåårigt med option på ett års plus ett års förlängning.
”Tack vare ramavtalet har vi nu möjlighet att stötta Göteborgs Stad med en
stor bredd av hyrtruckar av hög kvalitet med snabb leverans för varje enskilt
behov”, kommenterar Daniel Boström, distriktschef försäljning för
Jungheinrich inom Göteborg. ”Vi har också många duktiga servicetekniker i
området som ständigt finns redo att rycka in där det behövs”, tillägger han.

Jungheinrich AG är en av världens största leverantörer av truckar, ställage och
lagerlösningar. Den årliga tillverkningen är över 85 000 truckar. Företaget har
totalt 11 000 anställda och en omsättning på över 2 miljarder Euro. Jungheinrich
Svenska AB är helägt av det tyska moderbolaget. Företaget har ca 130
medarbetare och en omsättning på över 300 miljoner kronor.
Besök gärna www.jungheinrich.se för mer information.
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