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Kaukokiito Del- och hellast är en miljövänlig och 
ekonomisk lösning för alla dina leveranser över 
3 000 kg eller över 9 m³. Vi avhämtar lasten på 
önskad adress och levererar den direkt till motta-
garen överallt i Finland.

Din last levereras i regel under vardagen som följer 
på beställningen till den adress som anges i kollilap-
pen och fraktsedeln. Det förutsätts att det både på 
avgångsstället och på destinationen finns ändamål-
senlig lastbrygga, truck eller lossningsutrustning. Det 
är också möjligt att avhämta eller köra ut leveransen 
med t.ex. lyftkran som tilläggstjänst.

Läs om Kaukokiito Del- och hellaster

Mått och vikt
Del- och hellasten väger mer än 3 000 kg eller är 
större än 9 m³. Leveransen transporteras i regel 
direkt från avsändaren till mottagaren.

Varje kollo ska förpackas säkert och kollina ska kunna 
hanteras maskinellt. Om leveransen omfattar flera 
kollin ska de förpackas på en lastpall eller ett annat 
godkänt transportunderlag.

Beställning och prissättning
Beställ Kaukokiito Del- och hellast via Kaukoputki 
eller andra elektroniska beställningsportaler. Dellast  
(3 000-12 000 kg eller max 7 m kollin) ska beställas 
på avhämtningsdagen före kl.10.00, för att de ska 
kunna avhämtas under samma dag.

Större transportpartier (över 12 000 kg eller 7-13 m 
kollin) ska beställas dagen för avhämtningsdagen 
före kl. 13.00. Leveransen avhämtas följande vardag 
enligt kommunikationstabellen efter att beställning-
en har gjorts eller enligt särskild överenskommelse 
redan på beställningsdagen.

Transportpriset skapas när beställningen görs och 
baserar sig på transportsträckan och leveransens 

fraktvikt. Du kan beställa avgiftsbelagda tilläggstjäns-
ter* till del- och hellastleveranserna. Observera att 
transportören har rätt att korrigera fraktvikten.

Avhämtning och utdelning
En leverans som beställts elektroniskt före kl. 10.00 
och som omfattar under 12 000 kg och kollin som 
är under 7 m avhämtas under samma dag. Andra 
beställda del- och hellaster avhämtas under följan-
de vardag eller enligt särskild överenskommelse på 
beställningsdagen.

Försändelsen levereras i regel under vardagen som 
följer på beställningen till den adress som anges i 
kollilappen och fraktsedeln. Det förutsätts att det 
både på avgångsstället och på destinationen finns 
ändamålsenlig lastbrygga, truck eller lossningsutrust-
ning. Det är också möjligt att avhämta eller köra ut 
leveransen med t.ex. lyftkran som tilläggstjänst.

LÄS DE NÄRMARE ANVISNINGARNA  
PÅ VÅR WEBBPLATS

KAUKOKIITO 

DEL- OCH  
HELLAST  

– Transportera stora partier  
direkt till mottagaren

över  3 000 kg

över 9 m3

Dellaster (3 000-12 000 kg) beställ-
ning på avhämtningsdagen före kl.10

                Stora transportpartier  
(>12 000 kg) beställning senast kl. 13 på 
dagen före avhämtning

KAUKOKIITO DEL- OCH HELLAST

*Inte i portalen kuljetustilaus.fi


