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Kaukokiito Paket är det bästa sättet att skicka 
försändelser under 100 kg på. Din försändelse 
levereras följande vardag till nästan alla platser 
i Finland. Som transportdokument fungerar ett 
med streckkod försett adresskort som du skriver 
ut i beställningsportalen.

Leveransen överlåts personligen till mottagaren mot 
kvittering. Du kan beställa Kaukokiito Paketet via 
Kaukoputki, Unifaun eller Consignor webbtjänster. 
Du kan följa din leverans i realtid från avhämtning till 
överlåtelse. 

Läs om Kaukokiito Paket

Mått och vikt
Paketleveransen väger högst 100 kg, och helhetsvo-
lymen är högst 0,3 m³. En leverans består av högst 
10 paket och ett enskilt pakets längsta sida är högst 
2,4 m, volym 0,3 m³ och vikt 35 kg. Ett enskilt pakets 
längd + omkretsmått är högst 3,3 m. Försändelsen 
går via terminalen både på avgångsorten och på 
destinationsorten. 

Alla paket ska förpackas säkert, se närmare anvisning-
ar för förpackning på vår webbplats. Om leveransens 
helhetsvikt överskrider 35 kg, ska den förpackas på 
lastpall eller ett annat godkänt transportunderlag.

Beställning och prissättning
Du kan beställa Kaukokiito Paket -tjänsten behändigt 
i webbtjänster Kaukoputki, Unifaun eller Consignor. 
Den elektroniska transportbeställningen ska göras 
senast kl. 13.00 på avhämtningsdagen. 

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

fraktvikt. Du kan beställa avgiftsbelagda tilläggstjänster 
för försändelserna. Observera att transportören har 
rätt att korrigera fraktvikten.

Avhämtning och utdelning
En elektronisk paketbeställning som görs före kl. 
13.00 avhämtas i regel samma dag före kl. 16.00. 
En elektronisk beställning som görs efter kl. 13.00 
avhämtas följande vardag.

Försändelsen levereras i regel under vardagen efter 
beställning. Försändelsen levereras till adressen på 
adresskortet och överlåts till mottagaren mot kvitte-
ring.

LÄS DE NÄRMARE ANVISNINGARNA  
PÅ VÅR WEBBPLATSmax. 0,3 m3 Beställning på avhämtnings- 

dagen före kl. 13

KAUKOKIITO PAKET

KAUKOKIITO  

PAKET 
– Pakettransporter från företag  

till företag i hemlandet

max. 100 kg / leverans
max. 35 kg / paket

Ett enskilt pakets längsta sida max. 2,4 m 
max. 10 paket


