Palvelumaksut ja rahditusperusteet 15.12.2015 alkaen (alv 0)
Palvelumaksut veloitetaan aina rahdin maksajalta
1. Välimatkat
Rahdituksen perusteena ovat kuljetusyhtiön aikataulukirjan mukaiset välimatkat. Lappi, Ahvenanmaa ja saaristokunnat rahditetaan erikoisolosuhteista
johtuen linjakohtaisesti, eri hinnaston mukaan. Kuljetuksissa Ahvenanmaalle ja saaristopaikkakunnille veloitetaan lauttalisää 8,5 % nettorahdista.
Suomenlinnan liikenteessä veloitetaan rahdin lisäksi auton lauttamaksu, min. 102,90 € / lähetys. Iniön kulje- tuksissa veloitetaan lauttarannasta lukien
lisämaksuna 61,70 € / alkava ajotunti.
2. Siirtokäsittely
Siirtokäsittelymaksu veloitetaan aikataulukirjassa mainituilla paikkakunnilla. Siirtokäsittelymaksun määrä riippuu lähetyksen painosta (ks. hinnasto).
3. Tilavuustavaran laskennalliset rahdituspainot
Kuutiopaino 333 kg =
Yhden kuutiometrin tilan vievän lähetyserän laskennallinen rahdituspaino silloin, kun lähetyserän päälle tai alle voi lastata muuta
tavaraa.
Myymälä- / teholava tai -paikka (0,6 x 0,8 m) 370 kg =
Yhden myymälä- / teholavan tai vastaavan kuormalavan ala kuormatilan korkuisena. Lähetyserän todellinen paino lavoineen < 370 kg,
päälle- tai allelastaus ei mahdollista.
Rullakko (0,68 x 0,8 m) 420 kg =
Yhden ko. rullakon ala kuormatilan korkuisena. Lähetyserän todellinen paino
rullakon kanssa < 420 kg, päälle- tai allelastaus ei mahdollista. Muun kokoisten rullakoiden rahdituspaino lasketaan vastaavasti niiden
kuormatilasta ulkomitoin vaatiman tilan ja kuutiopainon mukaan. Tyhjien rullakoiden rahdituspaino lasketaan niiden pinottuna
kuormatilasta kuutiopainon vaatiman tilan ja kuutiopainon mukaan.
EUR-lava tai -lavapaikka (0,8 x 1,2 m) 740 kg =
Yhden EUR- tai vastaavan kuormalavan ala kuormatilan korkuisena. Lähetyserän todellinen paino lavoineen < 740 kg, päälle- tai
allelastaus ei mahdollista.
FIN-lava tai -lavapaikka (1,0 x 1,2 m) 925 kg =
Yhden FIN- tai vastaavan kuormalavan ala kuormatilan korkuisena. Lähetyserän todellinen paino lavoineen < 925 kg, päälle- tai
allelastaus ei mahdollista.
Lavametripaino 1 850 kg =
Yhden metrin lavapituus kuormatilan koko leveydeltä ja korkeudelta. Lähetyserän todellinen paino < 1 850 kg, päälle-/alle-/sivullelastaus
ei mahdollista.
Tyhjät kuormalavat ja muut uudelleen käytettävät pakkaukset
FIN-kuormalava ja muu 1,0 x 1,2 m lava
60 kg
EUR-kuormalava ja muu 0,8 x 1,2 m lava
50 kg
Myymälälava ja muu
0,6 x 0,8 lava
20 kg
Muut pakkaukset niiden kuormatilasta vaatiman tilan ja kuutiopainon mukaan.
Rahdinkuljettajalla on oikeus muuttaa lähetyksen rahdituspaino oikeaksi.
4. Pitkän tavaran lisäveloitus
2,51 - 3,99 m
20 €
4,00 - 5,99 m
40 €
6,00 - 9,99 m
60 €
10,0 m
100 €
5. Kuormalavojen veloitushinnat
1,2 x 1,0 m (leimattu)
11 € / kpl
1,2 x 1,0 m (leimaamaton)
8 € / kpl
1,2 x 0,8 m (leimattu)
9 € / kpl
1,2 x 0,8 m (leimaamaton)
7 € / kpl
Leimattu lava on käytännössä FIN- tai EUR-lava, leimaamaton lava kertakäyttölava.
6. Lämpötilasäädellyt kuljetukset
Lämminkuljetuksessa 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.
7. Vaarallisten aineiden kuljetus (VAK)
Lisämaksu vaarallisten aineiden kuljettamisesta on 20 %. Luokat 1 (poislukien 1.4S) ja 7 erilliskuljetuksena ja tapauskohtaisesti hinnoiteltuna.
8. Projektikuljetukset
Kuormattavan kollin ylittäessä suurimmat sallitut kuormatilan mitat tai ajoneuvon kantavuuden, sovitaan kuljetuksen hinta tapauskohtaisesti.
9. Soittomaksu tai tekstiviestiavisointi
Soittomaksu 4,70 € / kerta veloitetaan, kun toimitusaika, jakeluosoite tms. tieto joudutaan varmistamaan asiakkaan pyynnöstä (esim.
rahtikirjamerkintä). Tekstiviestiavisointi 4,70 € / viesti veloitetaan, kun lähetys- tai toimitustietoja ilmoitetaan asiakkaan pyynnöstä ennen tai jälkeen
toimituksen.

10. Selvitysmaksu ja muutostyöt
Selvitysmaksu 9,40 € / kerta veloitetaan, kun toimeksiannon suorittaminen tai laskutus vaatii lisäselvityksiä puutteellisten asiakasnumero-, rahtikirja-,
kolli- tms. merkintöjen takia.
11. Ei-sähköisen tilauksen käsittelymaksu
Muilla kuin sähköisillä tilauskanavilla tehdyistä kuljetustilauksista veloitetaan 6,00 € / rahtikirja. Tämä koskee esim. puhelin-, faksi- ja
sähköpostitilauksia.
12. Rahtikirja ja osoitelappu
Rahtikirjan kirjoittamisesta ja tavaran osoittamisesta veloitetaan 6,00 € / rahtikirja ja 4,50 € / osoitelappu.
13. Luovutus- ja vastaanottomaksu
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.
14. Isojen erien ( > 3000 kg ) purut ja lastaukset takalaitanostimella
Mikäli purku- tai lastausolosuhteet vaativat takalaitanostimen käyttöä tai mikäli lähettäjä tai vastaanottaja niin vaativat, veloitamme tällöin
lisämaksuna jakelusta tai noudosta 23,00 € / tn, minimiveloitus 69,00 € / lähetys. Veloitus tehdään rahdituspainon perusteella koko määrästä
normaaliveloitusten lisäksi.
15. Lastaus-, purkaus- ja odotusaika
Perusrahtiin sisältyvät seuraavat lastaus- ja purkausajat mahdollisine odotuksineen:
1,0 - 4,99 tonnia
15 min
10,0 - 19,99 tonnia
5,0 - 9,99 tonnia
30 min
20,0 ja yli tonnia

45 min
60 min

Jos lastaus tai purkaus kestää kauemmin, veloitetaan kultakin alkavalta puolen tunnin jaksolta 33,70 € lisämaksua. Mikäli
kuljetustilausta ei ole hyvissä ajoin peruutettu, veloitetaan jo alkaneesta työsuoritteesta 67,40 € / alkanut ajotunti.
16. Säilytysmaksut terminaalissa tai sen alueella
1 vrk ilmoituspäivästä maksuton
2 - 5 vrk ilmoituspäivästä
0,53 € / 100 kg / vrk
6 - 15 vrk ilmoituspäivästä
0,80 € / 100 kg / vrk koko säilytysajalta
16 - vrk ilmoituspäivästä
1,26 € / 100 kg / vrk koko säilytysajalta
Minimiveloitus 20,40 € / lähetys.
17. Kenttämaksu
Kenttätavaran käsittelystä veloitetaan 25,00 € / lähetys.
Kenttätavaraa on yli 2,5 metriä pitkä tai kollipainoltaan yli 2,5 tonnia painava lähetys. Pitkän tavaran lisäveloitus ei sisälly kenttämaksuun.
18. Hiab-purku / lastaus
Hiab-kalustolla tehdystä noudosta tai jakelusta veloitetaan 79,00 € / tunti, minimiveloitus yhden tunnin maksu. Terminaalin lähialueen ulkopuolella
asiasta on sovittava aina tapauskohtaisesti. Veloitus tehdään normaaliveloitusten lisäksi.
19. Trukkiveloitus terminaalissa ja asiakkaalla
Trukin nostokyky
2 500 kg
58,60 € / tunti
Trukin nostokyky yli 2 500 kg
90,20 € / tunti
Minimiveloitus puolen tunnin maksu.
Trukkiveloitus asiakkaalla veloitetaan tapauskohtaisesti
20. Kerroksiin- tai sisäänkantaminen, iltajakelu
Kerroksiin- tai sisäänkantaminen 83,20 € / tunti, minimiveloitus puolen tunnin maksu. Iltaisin tai työajan ulkopuolella suoritettavasta jakelusta
veloitetaan kultakin alkavalta puolen tunnin jaksolta 41,60 € lisämaksua.
21. Henkilötyötunnit
Henkilötyötunnit 41,60 € / tunti
22. Aikataulutetut jakelut ja noudot
Jakelulisänä veloitetaan 40,00 €, kun rahtikirjaan on merkitty voimassa olevasta aikataulukirjasta poikkeava pyyntö aamu-/iltapäiväjakelulle tai
jakelu tiettyyn kellonaikaan mennessä. Sovellettava aikataulu on aina sovittava erikseen, pelkkä rahtikirja- tai tilaus- merkintä eivät riitä. Terminaalin
lähialueen ulkopuolella myös hinnoittelusta on sovittava aina tapauskohtaisesti. Turhasta nouto- tai jakelukäynnistä veloitetaan 33,70 €.
23. Kotijakelu
Yksityistalouteen suoritettavasta jakelusta veloitetaan lisämaksua
- 49 kg

5,00 €

50500 1000 3000 -

499 kg
999 kg
2999 kg
kg

15,00 €
20,00 €
30,00 €
10,00 € / tn

Ei sisällä muita mahdollisia palveluja, kuten esim. soitto- tai selvitysmaksu, perälautapurku, sisään- tai kerroksiinkanto, apumies tms.
Jakelu normaalina työaikana.
Jakelu suoritetaan ilmoitusta seuraavana arkipäivänä, mikäli rahtikirjassa ei ole mainittu muuta
24. Jakelu Ideapark Lempäälään
Ideapark Lempäälässä on maksullinen sisälogistiikka, jonka kulut veloitetaan seuraavasti:
131kg 24-

30 kg
1 lava
3 lavaa
lavaa

6,75 €
13,50 €
27,00 €
40,50 €

25. Lossilisä
Lossiyhteyden takana olevista kuljetuksista veloitetaan lossilisänä 62,80 € / lossi.
26. Rahtikirjojen yhdistely
Erikseen sovittu asiakaskohtainen rahtikirjojen laskutusyhdistely 0,62 € / rahtikirja, minimiveloitus 2,50 € / yhdistely.
27. Maksuehto ja maksukehotus
Maksuehto on 8 päivää netto, viivästyskorko korkolain mukaan. Maksun viivästymisestä johtuvasta maksukehoituksesta veloitetaan 15,00 €.
Laskun eräpäivän siirto asiakkaasta johtuvasta syystä 10,00 € / lasku.
28. Korjaus- / uudelleenlaskutus
Virheellisestä tai puutteellisesta rahtikirjatiedosta johtuvista uudelleenlaskutuksen lisäkustannuksesta veloitetaan 19,00 € / lasku.
Lähettäjä vastaa aina rahtikirjaan tehdyistä merkinnöistä ja siten viimekädessä myös rahti- ja palvelumaksujen suorittamisesta.
29. Laskutuskulu
Laskun arvonlisäverottoman loppusumman alittaessa 500 €, lisätään laskuun 12,00 € laskutuskulua.
30. Liitteet laskussa
Asiakkaan vaatiessa rahtikirjan kopion laskun liitteeksi tai jälkitoimituksena, veloitetaan tästä 3,20 € / rahtikirja. Minimiveloitus on 15,20 €. Koskee
myös puhelin-, faksi- ja datapalveluna annettuja rahtikirjatietoja.
31. Raportointi
Asiakkaalle räätälöitävistä raporteista veloitetaan erillinen raportointimaksu, joka määritellään tapauskohtaisesti.
32. Polttoainelisä
Kulloinkin voimassa oleva polttoainelisä lisätään hintoihin.

