
 

 

Priser för tilläggstjänster som ska beställas separat 5.3.2018 (moms 0 %) 
Tilläggstjänsterna ska beställas i samband med transportbeställningen och de debiteras alltid av den som betalar frakten. 

  

  paket   styckegods   del- och hellast 
 

1. Temperaturjusterade transporter          

I värmetransporter säkerställs maskinellt att produkten transporteras i en temperatur som är > 0 °C. För värmetransporter debiteras en med 15 % 
förhöjd transportavgift under tiden 1.10.–30.4. Kalla- och frystransporter ska överenskommas särskilt. 

2. Transport av farliga ämnen (VAK)        

Tilläggsavgiften för transport av farligt gods är 20 %. Klasserna 1 (med undantag av 1.4S) och 7 som specialtransporter och prissättning per enskilda 
fall. 

3. Avisering per telefon eller sms           

Avisering per telefon eller sms 4,70 € / gång. 

4. Överlåtelse eller mottagning i terminalen               

För leveranser som kunden levererar till terminalen eller avhämtar i terminalen debiteras 4,70 € / tn / fraktsedel för att täcka terminalkostnaderna. 
Minimiavgiften är 4,70 € / fraktsedel. Eventuella telefonavgifter eller aviseringsavgifter debiteras särskilt. 

5. Lossning och lastning av stora partier (> 3 000 kg) med bakgavellyft    

Om lossnings- eller lastningsförhållandena kräver att bakgavellyft används eller om avsändaren eller mottagaren förutsätter det, debiterar vi som 
tilläggsavgift för utdelning eller avhämtning 23,00 € / tn, minimidebitering 69,00 € / leverans. Debiteringen sker utgående från fraktvikten för hela 
mängden utöver de normala debiteringarna. 

6. Lyftkranstjänst            

Avhämtning eller utdelning som utförs med lyftutrustning debiteras 39,50 € / för varje påbörjad halvtimme, minimidebiteringen är en timme. Om 
det behövs lyftkran utanför närområdet kring terminalen förutsätter det avtal från fall till fall. Debiteringen för tjänsten påförs de normala 
debiteringarna. Om det inte är möjligt att leverera försändelsen utan lyftutrustning är den som betalar frakten skyldig att betala för 
lyftutrustningen, även om tilläggstjänsten inte har beställts. 

7. Tilläggsarbete vid lossning eller avhämtning   

Bärande till våningar, in eller ut 41,60 € /för varje påbörjad halvtimme. För utdelning som utförs på kvällar eller utanför arbetstiden debiteras för 
varje påbörjad halvtimme en tilläggsavgift på 41,60 €. Om det behövs en ytterligare medarbetare för att bära uppgår avgiften till 65,00 € /för varje 
påbörjad halvtimme. I priset ingår fordon, förare och hjälpkarl och avgiften räknas för hela den tid som körning och bärande tar. Utdelningen utförs 
senast på utdelningsdagen efter aviseringen, om inget annat har överenskommits. 

8. Schemalagda utdelningar och avhämtningar         

Schemalagda avhämtningar och utdelningar kan beställas för dagar i kommunikationstabellen för tidsperioder som bestäms i beställningsportalen. 
För tilläggstjänsten debiteras 40,00 €. En utdelning eller avhämtning på en exakt tidpunkt ska alltid överenskommas särskilt, det räcker inte med att 
tidpunkten anges i fraktsedeln eller beställningen. 

9. Leverans till en privatadress            

För leveranser till en privatadress debiteras 

          –49 kg  5,00 € 
50–499  kg 15,00 € 
500–999  kg 20,00 € 
1000–2999  kg 30,00 € 
3000–             kg 10,00 € / tn 

I tilläggsavgiften för leverans till en privat adress ingår inte andra möjliga tjänster som avisering per telefon, förklaring, bakgavel leverans, bärande 
till våningar, in eller ut, ytterligare medarbetare, osv. Tilläggsavgiften för leverans Kaukokiito Paket till en privatadress är fast 15 €/paketförsändelse, 
och i leveransen ingår avisering med sms eller per telefon och inbärning. Utdelning under normal arbetstid. Försändelsen levereras i regel under 
vardagen efter beställning om inte annat överenskommits. 

10. Bränsletillägg       

Det gällande bränsletillägget påförs priserna. 

 

En tjänst som inte beställts men som är oundviklig för att uppdraget ska kunna utföras debiteras enligt prislistan. 


