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Kaukokiito Styckegods är ett välfungerande alter-
nativ för ditt företag när du skickar olika slag av 
leveranser, allt från mindre varor till flera lastpallar 
på en gång. Lämpar sig också för leverans av långa 
produkter som är svåra att transportera och för 
produkter som kräver specialbehandling samt för 
transporter av farligt gods.

I Kaukokiito Styckegods ingår avhämtning hos avsän-
daren och utdelning till mottagaren i regel vardagen 
efter avhämtningen eller enligt den leveranstidtabell 
som du önskar. Du kan beställa styckegodsleveran-
sen via Kaukoputki eller andra elektroniska beställ-
ningsportaler. Du kan följa din leverans i realtid från 
avhämtning till leverans. 

Läs om Kaukokiito Styckegods

Mått och vikt
Styckegodsförsändelsen väger högst 3 000 kg, och 
helhetsvolymen är högst 9 m³. Den högsta vikten för 
ett enskilt kollo i leveransen är 1 200 kg, och de hög-
sta tillåtna måtten är 1,8 m x 2,4 m x 2,2 m (längd x 
bredd x höjd). Försändelsen går normalt via termina-
len både på avgångsorten och på destinationsorten.

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
Du kan beställa Kaukokiito Styckegods-tjänsten 
behändigt i webbtjänsten Kaukoputki eller via andra 
elektroniska beställningsportaler. Den elektroniska 
transportbeställningen ska göras senast kl. 13.00 på 
avhämtningsdagen.

Transportpriset skapas när beställningen görs och ba-
serar sig på transportsträckan och leveransens frakt-
vikt. Du kan beställa avgiftsbelagda tilläggstjänster* för 
styckegodsleveranserna. Observera att transportören 
har rätt att korrigera fraktvikten.

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

Försändelsen levereras i regel under vardagen som 
följer på beställningen till den adress som anges i 
kollilappen och fraktsedeln. Leveransen lossas med 
bakgavellyft eller pumpkärra i omedelbar närhet av 
fordonet eller så lossnar mottagaren lasten med egen 
lossningsutrustning, som tilläggstjänst t.ex. också 
med lyftkran.

LÄS DE NÄRMARE ANVISNINGARNA  
PÅ VÅR WEBBPLATS

KAUKOKIITO 

STYCKEGODS  
– Skicka mindre och större varor  

enligt tidtabell i hemlandet

max. 3 000 kg
enskilt kollo max. 1 200 kg

max.  1.8 m x 2.4 m x 2.2 m 
(L x B x H)

max. 9 m3 Beställning på avhämtnings- 
dagen före kl. 13

KAUKOKIITO STYCKEGODS

*Inte i portalen kuljetustilaus.fi


