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1. Posti Ab, Produktvillkor för Inrikes frakt
Gäller från och med den 1 januari 2015.
1.1. Tillämpningsområde
Dessa produktvillkor för Inrikes frakt tillämpas på
transporttjänster för godstrafik i inrikes frakt hos alla
bolag som hör till Posti Group -koncernen (nedan
Posti eller fraktföraren), om inte annat avtalats
separat. Villkoren tillämpas inte på sådana
transporter som inte omfattas av lagen om
vägbefordringsavtal eller för vilka det finns egna
produktvillkor. Dessa villkor tillämpas inte på följande
transporter, om vilka alltid avtalas separat:
 Överdimensionerade: Om lasten överskrider
fordonets maximimått i fråga om bredd, höjd,
längd eller vikt, ska man avtala separat om
transporten med fraktföraren.
Överdimensionerade försändelser fraktas och
schemaläggs alltid fallspecifikt och med
beaktande av bestämmelser gällande
specialtransporter.
 Värmereglerade: Värmereglerade transporter
genomförs endast enligt ett separat avtal.
 Livsmedel: De livsmedel som omfattas av
egenkontroll transporteras endast enligt ett
separat avtal.
 Djur: levande eller döda djur transporteras endast
enligt ett separat avtal.
 Transporter av problemavfall: I godstrafik
transporteras problemavfall endast fallspecifikt
och enligt ett separat transportavtal.
 Flyttgods, ömtåligt, särskilt värdefullt och opackat
gods eller gods som inte lämpar sig för transport
som fraktgods (till exempel gods som orsakar
luktbesvär) transporteras endast enligt ett separat
avtal.
I tjänsterna iakttas dessutom Posti Ab:s allmänna
avtalsvillkor (allmänna villkor), gällande lag om
vägbefordringsavtal, lagstiftningen om transport av
farligt gods samt prislistorna för Inrikes frakt.
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Kunden får tillgång till ett avtalsnummer, som Kunden
måste ange på fraktsedeln för fakturering. Om Kundens
avtalsnummer saknas på fraktsedeln, har Posti rätt att
debitera priset för tjänsten enligt prislistan trots
kundspecifikt avtalade priser.
Fraktföraren har rätt att debitera frakten enligt den
beställda mängden, om den avgående godsmängden är
mindre än vad som beställts. Om den verkliga mängden
är större än vad som uppgetts, debiteras fraktbetalaren
frakten enligt den verkliga mängden. Fraktföraren har
även rätt att vägra att lasta en större mängd än den som
angetts i transportbeställningen.
Transportbeställning
Transporten ska beställas inom ramen för de
beställningskanaler och de beställningstider som
definierats av Posti på dess webbplats. Om
transportbeställningen görs på ett annat än det ovan
nämnda sättet eller om beställningen inte bekräftas av
orsaker som beror på beställaren eller avsändaren, har
Posti rätt att debitera för sina tjänster en avgift enligt
prislistan för tjänster. Transportbeställningen ska
avbokas senast två (2) timmar före den beställda
avhämtningstiden för försändelsen.
Minimiuppgifter som förutsätts av kunden i
beställningsskedet:
 Avsändarens namn, avhämtningsadress
 Uppgifter om varan, varans karaktär och volym, vikt,
volym/dimensioner
 TFÄ-transport
 Behov av värmetransport
 För ämnen och föremål
 som klassificerats som farliga FN-nummer, ämnets
eller föremålets officiella benämning,
varningsetiketternas nummer, förpackningsgrupp om
sådan fastställts (i övriga fall klassificeringskod) samt
den totala volymen för varje farligt ämne.
 Särskilda anvisningar (önskan om tidsschema,
begäran om kontakt till mottagaren med
kontaktuppgifter, exakt leveransadress e.d.)
 Destinationsort för leverans av varan
 Önskad avhämtningsdag

1.2. Avtalsnummer, transportavtal och dess
uppkomst

1.3. Fraktsedel som transportdokument

Transportavtalet uppstår genom undertecknande av
ett skriftligt avtal mellan Kunden och Posti eller när
Kunden beställer en transport av Posti Ab, varvid
transportavtalet styrks med en fraktsedel.

Som transportdokument för inrikes frakt används de
transportdokument som Posti godkänner vid tidpunkten
i fråga. Sådana dokument kan vara kundens egen
fraktsedel eller en fraktsedel som skrivits ut via den
elektroniska beställningskanalen eller Postis system.
Transportdokument som produceras i kundens eget
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system och kundens övriga egna transportdokument
ska vara godkända av Posti på förhand. Fraktsedeln
ska uppfylla kraven i standarden SFS 5865.
Kunden ger fraktsedeln i fyra exemplar för varje
försändelse. Fraktsedeln ska innehålla åtminstone
följande uppgifter:














Fraktsedelns nummer
Kundnumret som Posti gett
Avsändarens namn och adress samt postnummer
Varans avgångsort och postnummer samt
avgångsdatum
Mottagarens namn och adress samt postnummer
Varans leveransadress, om annan än
mottagarens
Fraktbetalaren och fraktbetalarens kundnummer,
om fraktbetalaren är annan än avsändaren
Antalet kollin, typ och innehåll
Varans faktiska bruttovikt
Volym i kubikmeter med en noggrannhet på en
decimal
För skrymmande transporter anges utrymmet
som försändelsen upptar som flakmeter eller
flakplatser, så att behovet av surrning beaktas
Längden på långa varor
För farliga ämnen eller föremål FN-numret som
föregås av bokstäverna ”UN”, ämnets eller
föremålets officiella namn vid behov kompletterat
med det tekniska namnet, numren för
varningsetiketterna och förpackningsgrupp om
den har definierats samt den totala volymen för
varje farligt ämne.

Transportören kvitterar elektroniskt eller på ett annat
verifierbart sätt att försändelsen tagits emot för
transport. I fråga om lastutrymme som lastats av
avsändaren kan fraktförarens mottagningskontroll
och -kvittering göras på en plats som
överenskommits separat med uppdragsgivaren för
transporten (t.ex. i terminalen).
På begäran levererar fraktföraren transportens
uppdragsgivare en kopia på utskriften av den
elektroniska fraktsedeln. Fraktföraren har rätt
debitera för detta enligt sin prislista. Ansvaren för
transporten överförs enligt dessa villkor och lagen
om vägbefordringsavtal.
1.4. Kundens ansvar
Förutom det som definierats om Kundens ansvar i
Postis allmänna avtalsvillkor, ansvarar Kunden för att
informera en mottagare eller en avsändare, som inte
Posti Ab
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är en avtalspart i detta avtal, att agera på det sätt som
förutsätts i detta avtal.
Avsändaren svarar för emballering av produkten så att
den tål de vanliga påfrestningarna som förekommer
under stuvningen av lastutrymmet, hanteringen i
terminalen och transporten samt surrning och/eller stöd
i lastutrymmet enligt god praxis. Posti har rätt att
komplettera och rätta till ett uppenbart bristfälligt
emballage i syfte att undvika risk för skada samt
debitera de kostnader som uppstår av detta enligt en
separat prislista. Om stöd eller skydd av varan
förutsätter andra bindningsverktyg än vanliga
surrningsredskap, ska avsändaren på egen bekostnad
överlåta verktygen i fråga till fraktförarens bruk då
försändelsen avhämtas. Skador på transportemballaget
ersätts inte.
Avsändaren ska förse fraktförsändelsens varje kolli med
en adressetikett. Det totala antalet kollin som ingår i
försändelsen, mottagarens adress samt
hanteringsbeteckningar ska anges entydigt på
adressetiketten så att kollina kan hanteras och
levereras till rätt mottagare också utan fraktsedel.
Avsändaren ska alltid markera kollins tyngdpunkt, om
tyngdpunkten ligger högre upp än i mitten av
försändelsens höjd.
I den utsträckning det är möjligt följer fraktföraren de
anvisningar som kunden gett om hantering på basis av
beställningen och beteckningarna på kollina.
Transportdokumentet är inte i sig en bindande
anvisning.
Avsändaren svarar för att farligt gods som inlämnats för
transport lämpar sig för godstrafik och att det ansvaret
som enligt lagstiftningen hör till avsändaren uppfylls.
Avsändaren svarar för alla kostnader som orsakas av
bristfällig sändning av farligt gods.
Om kunden inte har agerat enligt det ovan nämnda, har
Posti rätt att debitera de kostnader som orsakas av
extra arbeten.
Avsändaren svarar för de kostnader som orsakas av att
försändelsens faktiska (brutto) totalvikt inte har angetts
till fraktföraren.
Om försändelsen inte är färdig för avhämtning på den
avtalade platsen eller på avtalat sätt eller om
hämtningen fördröjs av orsaker som beror på kunden
eller avsändaren, har Posti rätt att debitera ett belopp
enligt gällande prislista för väntetiden eller den onödiga
körningen. Posti har rätt att uppbära en separat avgift
för ändring av en överenskommen avhämtningstid eller
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för extra avhämtningar. Mottagaren är skyldig att
kontrollera försändelsen i samband med
överlämningen. Reklamationstiderna bestäms enligt
lagen om vägbefordringsavtal och Postis allmänna
villkor.
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Den volym som används som grund är försändelsens
längd x bredd x höjd, avrundat till kubikmeter med en
noggrannhet på en decimal. Används när försändelsens
faktiska vikt är mindre än 333 kg/m3, andra varor kan
lastas på försändelsen och försändelsen kan lastas på
andra varor.

1.5. Posti Ab:s ansvar
Flakmetervikt: 1 850 kg
Transportansvarets början och upphörande
Postis transportansvar börjar när försändelsen har
mottagits för transport och upphör när försändelsen
enligt lagstiftningen gällande godstransporter och
dessa villkor har överlämnats till mottagaren eller när
försändelsen på överenskommet sätt ställts till
mottagarens förfogande på destinationsorten eller
när försändelsen har återsänts till avsändaren.
Posti svarar för att försändelsen transporteras enligt
avtalet till den mottagare som anges i
transportdokumentet. Posti svarar för
transportenhetens och lastens trafiksäkerhet samt
för att den lagstiftning som inverkar på transporten
följs till den del som inte annat stadgats om
transporten i lagen.
Försändelsen överlämnas till mot kvittering till en
person som anträffas på adressen.

Postis ansvar och ansvarsbegränsningar
Posti bär ansvaret om ett gods försvinner, minskar
eller blir skadat mellan den tid då godset tas upp för
transport och då det överlämnas enligt lagen om
vägbefordringsavtal. I lagen om vägbefordringsavtal
har den maximala ersättning per skadat eller
borttappat viktkilo angetts samt att fraktbeloppet är
det största belopp som erläggs som ersättning för
skada på grund av fördröjning. Grunden för
ersättning är de faktiska skador som har uppkommit.

Används när försändelsen upptar hela lastutrymmets
bredd och när man inte kan lasta andra varor under,
ovanpå eller på sidorna av försändelsen.
FIN-pallvikt: 925 kg/pall
Används när den faktiska vikten för en försändelse som
lastats på en 1 x 1,2 m stor lastpall är mindre än 925 kg
och när man inte kan lasta andra varor ovanpå eller
under försändelsen.
EUR-pallvikt: 740 kg/pall
Används när den faktiska vikten för en försändelse som
lastats på en 0,8 x 1,2 m stor lastpall är mindre än 740
kg och när man inte kan lasta andra varor ovanpå eller
under försändelsen.
Butikspallvikt: 370 kg/pall (effektpall)
Används när den faktiska vikten för en försändelse som
lastats på en 0,8 x 0,6 m stor lastpall eller den faktiska
sammanlagda vikten av två butikspallar som lastats
ovanpå varandra är mindre än 370 kg och när man inte
kan lasta andra varor ovanpå eller under försändelsen.
Tomma lastpallar och andra förpackningar som kan
användas på nytt
Enstaka FIN-pallar och motsvarande 60 kg, EUR-pallar
och motsvarande 50 kg, butikspallar och motsvarande
20 kg, övriga enligt volym. Fler än en enligt volym.

1.6. Fraktberäkningsgrunder

Långa föremål

För försändelser som på basis av sin volym eller i
övrigt på basis av hur de ska lastas inte uppfyller
transportenhetens lastförmåga med sin faktiska vikt
definieras en beräknad fraktvikt. Fraktföraren har rätt
att korrigera fraktvikten, om den fraktvikt som
avsändaren angett konstateras vara felaktig.

Långa föremål och knippen av föremål (försändelsens
längd anges alltid i fraktsedeln):

Volymvikt: 333 kg/m3 (kubikmetervikt)
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föremålets längd 2,4–3,9 m 2 x egen vikt; dock minst
150 kg
föremålets längd 4,0–5,9 m 3 x egen vikt; dock minst
250 kg
föremålets längd 6,0–9,9 m 5 x egen vikt; dock minst
500 kg
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anses vara ett kolli. Enligt arbetarskyddslagstiftningen
ska totalvikten anges på kollin vars totalvikt överstiger 1
000 kg.

Fraktvikten som har uppstått genom multiplicering av
längdkoefficienten är högsta antalet pallplatser
multiplicerat med fraktvikten för pallplatserna. För
långa försändelser som väger under 35 kg används i
regel den faktiska vikten.

Vid inrikes frakt följs reglerna för FI 2002träförpackningssystemet.

Anvisningar om minsta fraktvikter för avvikande
försändelser:

I transporttjänsten Inrikes frakt ingår:







Cykel vid singelsändning 90 kg
Motorcykel 925 kg
Skoter/moped 500 kg
Snöskoter 1 850 kg
Terränghjuling 1 850 kg

1.7. Möjligheten att lasta kollin ovanpå varandra
Möjligheten att lasta kollin ovanpå varandra kan
beaktas då följande uppfylls:
 Kollin i försändelsen har sådan vikt, form och
tålighet att de kan lastas ovanpå varandra till en
höjd på 2,4 m
 Om försändelsen består av endast ett kolli ska
man kunna lasta det både under eller ovanpå
andra kollin
 Höjden på ett kolli eller en pall får inte överskrida
1,20 m
 Kollit ska vara jämnt, tätt och i gott skick
 Kollits massa får vara högst hälften av fraktvikten
för motsvarande pallplats
 Varorna som lastas ovanpå varandra ska kunna
hanteras maskinellt. Om man inte kan lasta något
ovanpå varan ska detta tydligt anges på
förpackningen
 TFÄ-klassificerade varor får inte lastas ovanpå
varandra.
En försändelse som består av >2,40 m långa kollin
eller buntar vars enhetsvikt är >35 kg/st.
fraktberäknas enligt de pallplatser som behövs för
lastning och stöd, försändelsens bruttovikt eller, om
försändelsens bredd överskrider 1,2 m, enligt
flakmeter.
Avsändaren är skyldig att förpacka försändelsen på
en lastbärare som hanteras maskinellt, om ett
enstaka kollis massa överskrider 35 kg. Om
försändelsen omfattar fler än tio kollin, ska kollina
alltid fördelas på en lastbärare. Kollin som fördelats
på en lastbärare och klart sammanslagna kollin
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1.8. Transporttjänst

 transport i ett torrt lastutrymme i utomhustemperatur
 en avhämtning hos avsändaren på en tidpunkt som
fraktföraren separat anger i omedelbar närhet av
bilen (högst 5 m), från en plats dit lastbilen har
obehindrat tillträde
 leverans inom den tid som utlovas i fraktförarens
servicelöfte
 en leverans till den adress som anges i
transportdokumentet, i omedelbar närhet av bilen
(max 5 m), till en plats dit lastbilen har obehindrat
tillträde
 chaufförens hantering av försändelsen med
gaffeltruck förutsatt att ett enstaka kolli väger under 1
000 kg och dess längd, bredd och höjd är under 2,40
m
 leverans på arbetsdagar mellan kl. 7–17
 fraktförarens ansvar enligt lagen om
vägbefordringsavtal.

Fraktföraren förbehåller sig rätten att välja fordonstyp,
transportmedel och transportrutt samt att välja
transportera varan i direkt trafik eller med omlastning,
om inte annat avtalats.
Fraktföraren har rätt att fakturera för eventuella
avvikande åtgärder eller leveranstider enligt en separat
prislista för tjänster, om inte annat uttryckligen avtalats i
transportavtalet. Avhämtning eller utkörning med
lyftkran eller annan specialmateriel debiteras separat
från fall till fall. För överskriden lastnings- eller
avlastningstid som inte beror på fraktföraren debiteras
en vänteavgift.
När lasten överskrider fordonets högsta tillåtna bredd,
höjd, längd eller vikt debiteras en fallspecifik
specialtransportavgift.
Om det krävs särskild säkerhetsutrustning vid
lastningen eller avlastningen (skyddsdräkt, specialskor,
ansiktsmask osv.) ska kunden ställa dem avgiftsfritt till
chaufförens förfogande.
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Försändelsen levereras till den adress som
antecknats på kolliadressetiketten eller
transportdokumentet. Postis fordon ska ha
obehindrat tillträde till adressen. Om försändelsen på
grund av orsaker som inte beror på Posti inte kan
levereras till mottagarens adress, ska mottagaren
avtala med Posti om en ny leverans. Om mottagaren
inte heller anträffas vid den nya leveransen,
returneras försändelsen till avsändaren enligt punkt
1.11. Posti är inte skyldig att förvara försändelsen för
avsändarens räkning. Posti debiterar en separat
avgift för eventuell förvaring av försändelsen och
leveranser eller leveransförsök efter en leverans.
1.9. Transporttid
Försändelser, för vilka kunden har beställt
avhämtning senast kl. 12 eller en beställningstid som
avtalats kundspecifikt, avhämtas samma dag.
Leveranstiden för försändelserna varierar enligt
sträckan. Leveranstiden som bestäms utifrån
postnummer kan kontrolleras i Posti SmartShiptjänsten. Försändelserna körs ut till mottagaren
huvudsakligen följande vardag (mån–fre) efter
sändningsdagen. Posti förbehåller sig rätten att
leverera försändelser till vissa utdelningsområden
inom de följande två vardagarna (mån–fre) efter
sändningsdagen samt till vissa postnummer som
vissdagsutdelning, varvid det förekommer minst en
utdelningsdag per vecka. Transporttiderna för
leveranspartier som väger över 5 000 kg, transporter
av långa och svåra försändelser, transporter som
kräver specialmateriel samt transport till
privatadresser avviker från normala
transportkörningar, om inte annat avtalas med
kunden. För ovan nämnda transporter behövs en
vardag (mån–fre) mer än för normala transporter.
1.10. Tilläggstjänster Inrikes frakt
Följande tilläggstjänster kan anslutas till Postis
Inrikes frakt-försändelser:
Värmetransport
Med tjänsten värmetransport som ingår i
tilläggstjänstsortimentet kan kunder skicka bland
annat vätskor och andra försändelser som är
känsliga mot kyla. Försändelserna transporteras i ett
uppvärmt (> +0 grader) lastutrymme i de olika
skedena av transport- och terminalnätverket.
Värmetransporttjänsten gäller transporter som utförs
under vinterhalvåret (värmetransporttiden 15.10–
15.4). Tilläggstjänstens pris debiteras som en
frakthöjning försändelsespecifikt enligt den totala
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fraktvikten i fraktsedeln.
TFÄ – transport av farligt gods
Posti godkänner transport av TFÄ-försändelser enligt de
begränsningar som anges i kapitel 1.15. Frakthöjningar
debiteras försändelsespecifikt enligt den totala
fraktvikten i fraktsedeln.
Efterkrav
Försändelsen överlämnas till adressaten mot en avgift
som fastställs av Kunden. Posti betalar avgiften på
Kundens konto i en bank som är verksam i Finland inom
2–4 vardagar (mån–fre) efter betalningen. Posti
ansvarar inte för den tid som går åt för gireringen mellan
bankerna. Kunden ansvarar för att kontonumret och
referensuppgifterna har angetts kompletta, felfria och
enligt SEPA-standarder i transportbeställningen och
fraktsedeln vid uppdrag om efterkrav. Arbete som
orsakas av utredning av felaktiga eller bristfälliga kontooch referensuppgifter debiteras avsändaren i enlighet
med tjänsten Debitering för annat arbete i Postis
prislista för företag.
Meddelanden förmedlas inte i betalningsrörelsen.
Posti har rätt att återdebitera efterkravsbeloppet om
efterkravet har betalats med kreditkort och det företag
som beviljat kreditkortet annullerar eller återdebiterar
betalningen i enlighet med sina villkor på grund av
exempelvis en invändning som köparen gjort om
betalningen.
Posti är inte ansvarig för överlämning av försändelsen
med avgift med efterkrav eller eventuella skador
gentemot avsändaren, om det inte har antecknats
tillräckligt tydligt på fraktsedeln för försändelsen att den
ska överlämnas mot efterkrav.
Utdelning till privatkunder
Leverans av inrikes fraktförsändelser till hemadresser
eller motsvarande privatpersoner i konsumentställning
är en avgiftsbelagd tilläggstjänst. I tjänsten kontaktar
Posti adressaten och avtalar om utdelningsdag samt
ringer före utdelning det telefonnummer som angetts för
adressaten vid beställning. Frakten lastas av i fordonets
omedelbara närhet och tjänsten omfattar till exempel
inte att varorna bärs in. Kunden ska informera
mottagaren om tjänstens innehåll och begränsningar.
Schemalagd utdelning
Försändelserna levereras till mottagarna enligt önskat
schema (ett tidsfönster på två timmar).
Postnummerspecifika tidsfönster anges i den
elektroniska beställningskanalen samt på webbplatsen.
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Leverans till terminal
Kunderna har möjligheten att ta försändelserna
direkt till terminalen för vidare transport.
Försändelser som tas till terminalen omfattas av
samma krav om förpackning och transportdokument
som övriga försändelser. Den största tillåtna
fraktvikten på försändelser som tas till terminalen är
2 500 kg. En försändelse som levererats till en
terminal anses ha blivit överförd till godstrafiken när
den är avlastad, kontrollerad och kvitterad på
mottagningsområdet i fraktförarens terminal.
Avhämtning från terminal
Kunderna har möjligheten att adressera
försändelserna direkt till terminaler där mottagarna
hämtar sina försändelser. Posti kontaktar den
mottagare som anges i beställningen genast när
försändelsen anländer till terminalen. Avsändaren
ska ange mottagarens telefonnummer i fraktsedeln.
Den största tillåtna fraktvikten på försändelser som
adresseras till terminalen är 2 500 kg. När
mottagaren hämtar försändelsen från fraktförarens
terminal, anses uppdraget inom godstrafiken vara
avslutad, när försändelsen har överförts till
terminalens mottagningsområde och är kvitterad
som mottagen.
Avisering före leverans, per telefon
Som tilläggstjänst ringer Posti mottagarens
telefonnummer som anges i fraktsedeln före
utkörningen och meddelar om försändelsens
ankomst.
1.11. Serviceavgifter Inrikes frakt
Kunden ska avtala om tjänsterna i förväg med Posti.
Om annat inte har avtalats med Kunden, debiteras
avgifterna i enlighet med den prislista som angetts
på Postis webbplats.
Om de Tjänster som Kunden valt står i strid
sinsemellan eller med försändelsen, har Posti rätt att
avvika från den Tjänst som Kunden beställt. Posti
försöker genomföra Tjänsten på ett sätt som tryggar
Kundens intressen. Härvid har Posti rätt att debitera
Kunden de avgifter som angetts i prislistan enligt de
förverkligade tjänsterna och uppdragen.
1.12. Fraktsedel och förbehåll
Förbehåll/anmärkningar som framkommer under
transportkedjan antecknas i den utsträckning det är
möjligt i transportdokumentet och/eller fraktförarens
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datasystem så att anteckningarnas tidsordning kan
verifieras i efterhand.
1.13. Transporter som kräver specialåtgärder
Farligt gods: Vid transport av TFÄ-klassificerade varor
ska parterna i transportkedjan följa de bestämmelser
som lagen om transport av farliga ämnen, 2.8.1994/719,
inklusive ändringar och därtill hörande förordningar
kräver.
I godstrafik kan farligt gods endast transporteras som
styckegods och det ska vara möjligt att inom ramen för
TFÄ-bestämmelser lasta ihop dem med annat farligt
gods och andra varor som ska transporteras i samma
fordon.
De farliga ämnen och föremål som kunden ska lämna in
för transport gås igenom med Postis TFÄsäkerhetsrådgivare innan avtalet ingås. På det sätt
säkras att ämnena eller föremålen kan transporteras,
och vid behov ges Kunden anvisningar. Posti
förbehåller sig rätten att låta bli att godta för transport
farliga ämnen eller föremål, ämnen eller material som
orsakar fara.
Vid transport av ämnen i transportkategorierna 0 och 1 i
frigränstabellen för farligt gods, klasserna 1
(sprängämnen, med undantag av 1.4S), 4.2
(självantändande ämnen) eller 7 (radioaktiva ämnen),
ska man alltid avtala separat om transporter.
Fallspecifikt utförs alltid även sådana transporter som
transporter av tankcontainrar, transporter av lösa
föremål, värmereglerade transporter samt de
transporter som kräver godkännande av fordon eller att
fordonet förses med storetiketter (såsom klasserna 1
och 7) eller det farliga gods vars transport förutsätter en
säkerhetsplan.
Fraktföraren har rätt att ändra servicelöftet, om syftet
med ändringen är att säkra att transporten av farligt
gods sker lagenligt.
Vid transport av farligt gods följs alltid den gällande
TFÄ-lagstiftningen. Avsändaren svarar för den rätta
klassificeringen av ämnen och föremål och för att
förpackningarna, beteckningarna och transportdokumenten motsvarar klassificeringen. Om en
väsentlig brist upptäcks i någon av de ovan nämnda
faktorerna eller om försändelsen läcker, avbryts
transporten för den tid som bristen eller felet korrigeras.
Posti ansvarar då inte för att den avtalade servicenivån
för transporten uppnås.
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I samband med transportbeställningen ska Kunden
uppge UN-numret och det officiella namnet, som vid
behov kompletteras med det tekniska namnet, på
ämnet eller föremålet som klassificeras som farligt.
Därtill ska klassificeringen (klass och
förpackningsgrupp eller, om den inte har definierats,
klassificeringskoden) och volymen av det farliga
ämnet anges. Så säkerställs att avhämtningstransportören har ADR-körtillstånd som eventuellt
behövs, den säkerhetsutrustning som lagstiftningen
förutsätter samt rätt slags materiel. Motsvarande
uppgifter som gavs i samband med beställningen
ska vara i en lagstadgad form också i det egentliga
transportdokumentet.

1.14. Fraktavgift
Fraktförarens rätt att fakturera uppstår när denne
bekräftar att transportbeställningen är mottagen. I
samband med transportbeställningen ska
fraktbetalaren anges.
Om lastning eller avlastning av fordonet inte har
påbörjats inom den fria lastnings- eller avlastningstid
som angetts av fraktföraren, är fraktföraren
berättigad till att åka iväg utan last, men ändå
berättigad till full frakt. På samma sätt förfaras om
det visar sig att lastning av försändelsen är omöjligt
på grund av trafik- och/eller
produktsäkerhetsfaktorer.
Avsändaren svarar för betalning av frakt i de fall då
den fraktbetalare som anges i transportbeställningen
eller i det transportavtal som uppstått därefter inte
samtycker till att betala eller inte kan betala
fraktfakturan.
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