KAUKOKIITO

OSA- JA
KOKOKUORMA

– Kuljeta isot erät
suoraan vastaanottajalle

Kaukokiito Osa- ja kokokuorma on ympäristöystävällinen ja taloudellinen ratkaisu kaikille yli 3000 kilon tai yli 9 m3 kuljetuksillesi.
Noudamme kuorman toivomastasi osoitteesta ja toimitamme sen suoraan vastaanottajalle kaikkialla Suomessa.
Kuormasi toimitetaan perille pääsääntöisesti noutoa
seuraavan arkipäivän aikana kollilappuun ja rahtikirjaan merkittyyn osoitteeseen. Sekä nouto- että
määränpäässä edellytetään asianmukaista lastauslaituria, trukkia tai purkukalustoa. Lähetys on mahdollista noutaa tai jakaa lisäpalveluna myös esimerkiksi
nosturilla.
KAUKOKIITO OSA- JA KOKOKUORMAT
> 3 000 kg
> 9 m3

Osakuormat (3 000-12 000 kg):
tilaus noutopäivänä klo 10 mennessä
Suuret kuljetuserät (> 12 000 kg):
tilaus noutoa edeltävänä päivänä klo 13
mennessä

Tutustu Kaukokiito Osa- ja kokokuormaan
Mitat ja paino
Osa- ja kokokuormalähetys painaa enemmän kuin
3000 kg tai on suurempi kuin 9 m³. Lähetys kulkee
pääsääntöisesti suoraan lähettäjältä vastaanottajalle.
Jokainen kolli tulee pakata turvallisesti, ja niiden on
oltava koneellisesti käsiteltävissä. Useita kolleja sisältävä lähetys tulee pakata lavalle tai muulle hyväksytylle kuljetusalustalle.
Tilaus ja hinnoittelu
Tilaa Kaukokiito Osa- ja kokokuorma Kaukoputken tai muiden sähköisten tilausportaalien kautta.
Osakuorma (3 000–12 000 kg tai max 7 m kollit)
tulee tilata noutopäivänä klo 10.00 mennessä, jotta
lähetys noudetaan saman päivän aikana.
Suurempi kuljetuserä (yli 12 000 kg tai 7–13 m kollit)
tulee tilata noutopäivää edeltävänä päivänä klo
13.00 mennessä. Lähetys noudetaan seuraavana aikataulukirjan mukaisena arkipäivänä tilauksen teosta
tai erikseen sovittaessa jo tilauspäivänä.

rahdituspainoon. Osa- ja kokokuormalähetyksiin
voi tilata maksullisia lisäpalveluja*. Huomaa, että
rahdinkuljettajalla on oikeus muuttaa rahdituspaino
oikeaksi.
Nouto ja jakelu
Kello 10.00 mennessä sähköisesti tilattu alle 12 000
kg:n ja alle 7 metrin mittaisia kolleja sisältävä lähetys
noudetaan saman päivän aikana. Muut osa- ja kokokuormatilaukset noudetaan seuraavan arkipäivän
aikana tai erikseen sovittaessa tilauspäivänä.
Lähetys toimitetaan perille pääsääntöisesti noutoa
seuraavan arkipäivän aikana kollilappuun ja rahtikirjaan merkittyyn osoitteeseen. Sekä lähtö- että
määränpäässä edellytetään asianmukaista lastauslaituria, trukkia tai purkukalustoa. Lähetys on mahdollistaa noutaa tai jakaa lisäpalveluna myös esimerkiksi
nosturilla.
*Ei kuljetustilaus.fi-portaalissa.

KATSO TARKEMMAT OHJEET
LÄHETTÄMISEEN NETTISIVUILTAMME!

Kuljetuksen hinta muodostuu tilausta tehtäessä, ja
se perustuu kuljetettavaan matkaan sekä lähetyksen

kaukokiito.fi

