WSZYSTKO O
PRZEPROWADZKACH

PRZEPROWADZKI

Poradnik Clicktrans.pl i Metrohouse
Przeprowadzka kojarzy Ci się ze stresem, zmęczeniem i bałaganem?
Niepotrzebnie. Cała operacja nie musi być stresująca jeśli zabierzemy
się za nią z głową. Oto kilka rad jak zorganizować przeprowadzkę w
sposób możliwe najmniej uciążliwy. Przygotowali je dla Ciebie
Agnieszka Korzeniewska z serwisu przeprowadzkowego Clicktrans.pl i
Marcin Jańczuk z agencji nieruchomości Metrohouse.
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PORADNIK CLICKTRANS.PL I METROHOUSE

ZACZNIJ OD KARTONÓW
Zacznijmy od oszacowania rzeczy, które chcemy zabrać ze sobą do
nowego domu lub mieszkania. Ile i jakie są to meble, jak dużo płyt czy
książek mamy do przewiezienia. W branży przeprowadzkowej
wszystkie drobniejsze rzeczy przeliczane są na liczbę kartonów, tak
więc informacja, że mamy do przewiezienia np. dwa regały książek
niewiele mówi wybranemu przez nas przewoźnikowi. Można szacować,
że przeciętnie na dwupokojowe mieszkanie potrzebne jest ok. 20
kartonów o wymiarach 55cmx35cmx35cm. Informacje te będą ważne
nie tylko przy pakowaniu (potrzebna liczba kartonów), ale również przy
wycenie przeprowadzki. Przy okazji warto zrobić porządki ze swoimi
rzeczami i zdecydować, które z nich warto wyrzucić, a które zabrać.
Jeśli korzystamy z firmy przeprowadzkowej wszystkie te informacje
umożliwią wybór właściwego samochodu oraz liczbę osób do pomocy.
Może się zdarzyć, że niedokładnie podany lub zmieniany w ostatniej
chwili spis rzeczy spowoduje duże nieprzyjemności, dodatkowe koszty, a przede wszystkim niepotrzebny
stres – bo np. samochód okaże się za mały, przyjedzie zbyt mało ludzi do pomocy przy znoszeniu
ciężkich mebli, itd.

PAKOWANIE KROK PO KROKU
Skompletuj zestaw kartonów, worków foliowych oraz taśm
bądź skorzystaj z tych dostarczonych przez firmę
przeprowadzkową. Obecnie dużo firm ma je w swojej ofercie.
Wszystko co się da, warto zapakować w kartony, bo znacznie
ułatwia to nie tylko poukładanie i uporządkowanie rzeczy, ale
także sam transport. Książki i płyty należy pakować
z umiarem. Zbyt ciężki karton może się rozerwać. Lepiej
zapakować rzeczy w więcej mniejszych kartonów niż w jeden
duży. Pamiętaj o opisaniu wszystkich kartonów. Docenisz to
najbardziej przy rozpakowywaniu w swoim nowym domu.
Sprzęt elektroniczny oraz szkło, np. naczynia należy
dodatkowo zabezpieczyć folią bąbelkową. Karton z takimi
przedmiotami trzeba też dodatkowo oznaczyć, np. „Uwaga
szkło!” lub „Delikatne!”. Osobno zapakuj szkło, porcelanę i inne delikatne wyposażenie. Najlepiej owinąć
te rzeczy folią bąbelkową bądź papierem pakowym, ew. gazetami. Wszystkie przedmioty np. meble
czy sprzęt AGD zakończone ostrymi krawędziami powinny mieć je zabezpieczone.
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Sprzęt AGD np. lodówka lub zamrażarka musi być rozmrożony. Ze wszystkich sprzętów tego typu
koniecznie trzeba wyjąć elementy ruchome: półki, kratki, szuflady. Sprzęt można dodatkowo
zabezpieczyć folią.
Rośliny najlepiej przewozić w specjalnie oznaczonych, pojemnych kartonach z otworami tak, aby kwiaty
miały czym oddychać. Mniejsze rośliny warto owinąć papierem. Dzięki oznaczeniu firma od
przeprowadzek zachowa dodatkowe środki ostrożności. Warto pamiętać, że niestety część roślin bardzo
słabo znosi transport i zmianę warunków termicznych.
Duże meble także trzeba dokładnie zabezpieczyć: zamknąć szuflady (te, które nie są zamykane na
klucz, można zakleić taśmą), kluczyki przykleić taśmą do właściwych mebli, usunąć wszystkie elementy
ruchome, np. szklane półki w kredensie. Użyj do zabezpieczenia mebli specjalnej taśmy pakowej. Należy
też pamiętać, żeby opróżnić wszystkie meble przed przenoszeniem.
Jeśli potrzebujesz transportu antyków najlepiej wybrać firmę, która się w tym specjalizuje. Specjalista
w tej dziedzinie sporządzi spis drogocennych rzeczy i będzie odpowiedzialny za ich bezpieczny
transport na miejsce.
Jeśli posiadasz niestandardowe meble, które będzie się przewozić, np. ogromne lustro, czy fortepian,
koniecznie uprzedź o tym firmę transportową. Lustro możesz okleić taśmą w kształt X i owinąć folią
bąbelkową lub pianką.
Pamiętaj o tym, by jeszcze podczas pakowania rzeczy do samochodu dodatkowo poinformować
przewoźnika o tym, w których kartonach znajdują się rzeczy wymagające specjalnej ostrożności np.
lampy. Będzie miało to wpływ na rozmieszczenie kartonów w samochodzie.

FIRMY PRZEPROWADZKOWE
Szukać można w Internecie, obdzwaniając
lokalnie działające firmy, wysyłając maile.
Można też zaoszczędzić sobie czasu
i stresu, wystawiając ogłoszenie na
Clicktrans.pl. Wystarczy wpisać wszystkie
informacje (data przeprowadzki, trasa, ilość
rzeczy do przewiezienia, dodać zdjęcie
mebli, etc.), a firmy same się zgłaszają
z korzystnymi ofertami. Dodatkowym plusem
takiego rozwiązania jest to, że nie trzeba
sprawdzać firm, bo te, które są w bazie (jest
w niej ok. 6000 przewoźników) zostały już
poddane
weryfikacji
pod
kątem
wymaganych dokumentów. Można też
zobaczyć opinie osób, które skorzystały z ich usług, co daje dodatkową pewność, że firma jest
wiarygodna i profesjonalna. Jeśli wolimy sami wszystko zorganizować i sprawdzić, warto zwrócić uwagę
przede wszystkim na to, czy firma ma licencję na prowadzenie swojej działalności i właściwe
ubezpieczenia.
Pamiętaj o spisaniu umowy z firmą przeprowadzkową, w której powinien być opisany szczegółowo
zakres usług.
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Przewoźnik powinien mieć wykupione ubezpieczenie OC. Ochrona obejmuje zwykle
odpowiedzialność za uszkodzenia powierzonych towarów spowodowane przez przewoźnika, które
nastąpiły w czasie między przyjęciem mienia do przewozu a jego wydaniem. Jeśli szukamy firmy do
przeprowadzki międzynarodowej powinna mieć ona także dodatkowe ubezpieczenie OC przewoźnika
w ruchu międzynarodowym. Dodatkowym atutem firmy będą ubezpieczenia typu Ubezpieczenie OC
prowadzonej działalności przeprowadzkowej oraz ubezpieczenie typu Cargo ALL RISK, które daje
zabezpieczenia nawet w wypadku kradzieży. Uwaga: zwykle z ubezpieczenia wyłączone rzeczy
wartościowe takie jak: środki płatnicze, dokumenty, złoto itp.
Przewoźnik powinien udostępnić taką polisę do wglądu na życzenie klienta. Warto z tej możliwości
skorzystać.
Szukając odpowiedniej firmy dobrze jest mieć w pamięci, że firma transportowa to nie to samo, co
firma przeprowadzkowa. Koniecznie trzeba też zaznaczyć, czy chodzi o sam przewóz rzeczy
(samochód z kierowcą), czy także pomoc w załadunku. Najważniejsza jest sprawna komunikacja. Po
stronie klienta jest to: dokładne opisanie rzeczy, które chce przewieźć, określenie trasy, daty i swoich
oczekiwań, np. pakowanie rzeczy, wniesienie rzeczy, itd. Bardzo ważne są również informacje np. czy
w budynku jest winda towarowa lub czy w ogóle jest winda.
Oprócz transportu warto zlecić firmie przeprowadzkowej: demontaż/montaż mebli oraz załadunek
i rozładunek mienia. Do wyceny przeprowadzki będą ważne adresy załadunku oraz rozładunku, ilość
mienia, czy potrzebna będzie osoba do pomocy itp.

KOSZT PRZEPROWADZKI
Zwykle firmy przeprowadzkowe stosują stawkę
godzinową w przypadku przeprowadzek w obrębie
danego miasta, np. wynajęcie auta oraz pomoc
kierowcy to koszt ok. 70 zł za godzinę, a pomoc dwóch
pracowników to już koszt ok. 80-90 zł/godz. Wiele
firm uzależnia stawki również od tego czy w budynku
jest winda czy nie.
W przypadku przeprowadzek na dalsze trasy,
w obrębie Polski kwoty są wyższe: załadunek
i rozładunek to wydatek ponad 100 zł/godz.
i dodatkowo wyceniana jest trasa ok. 1,4 – 1,6 zł/km.
Ważne jest to, że płatny jest również często powrót samochodu! Do tych cen należy doliczyć jeszcze
podatek VAT.
Na Clicktrans.pl zleceniodawca szukający przeprowadzki oszczędza do 60% kosztów transportu.
Średnia cena przeprowadzki krajowej zleconej na Clicktrans.pl to 447 zł, przeprowadzki zagranicznej
z Polski to 1600 zł. Średnia cena natomiast przeprowadzki zagranicznej do Polski to 1767 zł.
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PO PRZEPROWADZCE
Przeprowadzka wiąże się nie tylko z operacją logistyczną, ale z wieloma działaniami, które
doprowadzą do powiadomienia licznych instytucji o zmianie adresu zamieszkania. Metrohouse zawsze
uprzedza klientów, aby po zrealizowanej transakcji jak najszybciej zajęli się działaniami związanymi ze
zmianą adresu w dokumentach oraz powiadamianiem o nowym adresie. Aby ułatwić tę sprawę
przygotowaliśmy listę podstawowych spraw do załatwienia. Wytnij i zachowaj ją.

----------------------------------------------------------------------LISTA SPRAW DO ZORGANIZOWANIA

MEDIA

OPIEKA ZDROWOTNA

Sprawy związane z przerejestrowaniem
mediów załatw zaraz po podpisaniu umowy
kupna-sprzedaży nieruchomości.

Jeśli przeprowadzasz się dalej, znajdź nową
placówkę medyczną, w której będziesz
kontynuować opiekę zdrowotną.








Energia elektryczna
Gaz
Telefon/Internet
Telewizja kablowa
Abonament TV
Administracja/Spółdzielnia

TWOJE FINANSE
Zawiadom wszystkie instytucje o swoim
nowym adresie zamieszkania. Część z nich
załatwi za Ciebie Twój pracodawca.









Pracodawca
Bank (konto, kredyt)
Fundusz emerytalny
Fundusz inwestycyjny
ZUS, OFE, TFI
Dom maklerski
Urząd Skarbowy
Ubezpieczenia (na życie, mieszkania,
AC, OC)
 Podatek od nieruchomości (urząd
gminy)

 Przychodnia
DOKUMENTY
Przeprowadzka wiąże się z wymianą
dotychczasowych dokumentów. Pamiętaj, aby
zaktualizować dane w następujących
dokumentach





Dowód osobisty
Prawo jazdy
Dowód rejestracyjny auta
Dane rejestrowe działalności gosp.

INNE
Jest wiele innych osób i instytucji, które musisz
powiadomić o zmianie adresu.
 Rodzina i znajomi
 Nowa szkoła/przedszkole Twojego
dziecka
 Prenumeraty
 Organizacje, do których należysz
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