Erikseen tilattavien lisäpalvelujen hinnasto 5.3.2018 (alv 0 %)
Lisäpalvelut tulee tilata kuljetustilauksen yhteydessä ja ne veloitetaan aina rahdin maksajalta.

paketti

kappaletavara

osa- ja kokokuorma

1. Lämpötilasäädellyt kuljetukset
Lämminkuljetuksissa varmistetaan koneellisesti tuotteen kuljetus > 0 °C asteen lämpötilassa. Lämminkuljetuksissa veloitetaan 15 % korotettu
kuljetusmaksu 1.10.–30.4. välisenä aikana. Kylmä- ja pakastekuljetuksissa kuljetus sovittava erikseen.

2. Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK)
Lisämaksu vaarallisten aineiden kuljettamisesta on 20 %. Luokat 1 (pois lukien 1.4S) ja 7 erilliskuljetuksena ja tapauskohtaisesti hinnoiteltuna.

3. Soitto- tai tekstiviestiavisointi
Soittamalla tai tekstiviestillä tehtävä avisointi 4,70 € / kerta.

4. Luovutus tai vastaanotto terminaalissa
Asiakkaan terminaaliin tuomasta tai terminaalista noutamasta lähetyksestä veloitetaan 4,70 € / tonni / rahtikirja terminaalikulujen peittämiseksi.
Minimimaksu on 4,70 € / rahtikirja. Mahdollinen soitto- tai avisointimaksu veloitetaan lisäksi.

5. Isojen erien (> 3 000 kg) purut ja lastaukset takalaitanostimella
Mikäli purku- tai lastausolosuhteet vaativat takalaitanostimen käyttöä tai mikäli lähettäjä tai vastaanottaja niin vaativat, veloitamme lisämaksuna
jakelusta tai noudosta 23,00 € / tn, minimiveloitus 69,00 € / lähetys. Veloitus tehdään rahdituspainon perusteella koko määrästä
normaaliveloitusten lisäksi.

6. Nosturipalvelu
Nosturikalustolla tehdystä noudosta tai jakelusta veloitetaan 39,50 € / alkava puolen tunnin jakso, minimiveloitus yhden tunnin maksu. Terminaalin
lähialueen ulkopuolella asiasta on sovittava aina tapauskohtaisesti. Veloitus tehdään normaaliveloitusten lisäksi. Mikäli lähetyksen toimitus ei ole
mahdollista ilman nosturikalustoa, on rahdinmaksaja velvollinen maksamaan siitä, vaikka ei olisi tilannut lisäpalvelua.

7. Purun tai noudon lisätyöt
Kerroksiin-, sisään- tai uloskantaminen 41,60 € /alkava puolen tunnin jakso. Iltaisin tai työajan ulkopuolella suoritettavasta jakelusta veloitetaan
kultakin alkavalta puolen tunnin jaksolta 41,60 € lisämaksua.
Mikäli kantamisessa tarvitaan lisäksi apumiestä, on veloitus 65,00 € / alkava puolen tunnin jakso. Hinta sisältää auton, kuljettajan ja apumiehen ja
lasketaan koko ajo- ja kantosuoritteen ajalta. Jakelu suoritetaan viimeistään ilmoitusta seuraavana jakelupäivänä, mikäli muuta ei ole sovittu.

8. Aikataulutetut jakelut ja noudot
Aikataulutettu jakelu tai nouto voidaan tilata aikataulukirjan mukaisille päiville tilausportaalissa määriteltyihin aikaväleihin. Lisäpalvelusta
veloitetaan 40,00 €. Täsmäjakelu tai -nouto tarkasti määriteltyyn kellonaikaan on sovittava aina erikseen, pelkkä rahtikirja- tai tilausmerkintä ei riitä.

9. Toimitus yksityisosoitteeseen
Yksityistalouteen suoritettavasta jakelusta veloitetaan lisämaksua
– 49
kg
5,00 €
50 – 499
kg
15,00 €
500 – 999
kg
20,00 €
1000 – 2999
kg
30,00 €
3000 –
kg
10,00 € / tn
Ei sisällä muita mahdollisia palveluja, kuten esim. soitto- tai selvitysmaksu, perälautapurku, sisään- tai kerroksiinkanto, apumies tms.
Kaukokiito Paketti –palvelussa lisämaksu on kiinteä 15,00 € / lähetys ja sisältää avisoinnin tekstiviestillä tai soittamalla sekä sisäänkannon.
Jakelu suoritetaan normaalina työaikana ilmoitusta seuraavana arkipäivänä, mikäli muuta ei ole sovittu.

10. Polttoainelisä
Kulloinkin voimassa oleva polttoainelisä lisätään hintoihin.

Tilaamatta jäänyt, mutta toimeksiannon suorittamisen kannalta välttämätön lisäpalvelu veloitetaan hinnaston mukaan.

