Kotimaan rahti
Tilaa tänään – perillä huomenna.
Kotimaan rahti toimitetaan luotettavasti
Suomen kattavimman verkoston nopeimmalla
mahdollisella reitillä.

Hallinnoi helposti kuljetuksiasi
Posti SmartShipilla 24/7
Asiakkaana saat käyttöösi Posti SmartShip -palvelun, jolla
voit helposti selaimen kautta tehdä tilauksen ja seurata
lähetystä aina toimitukseen saakka. Palvelu on maksuton.

Tänään klikattu
– huomenna toimitettu
Posti Smartshipilla:
• Teet kuljetustilauksen

•
•
•
•
•
•
•

Tarkistat kuitatut rahtikirjat
Tilaat tarvittavat lisäpalvelut

Tarvittaessa voit tehdä tilauksen sähköpostitse
kuljetustilaus_ltl@posti.com tai puhelimitse 010 802 825
(ma–pe klo 7.00–17.00). Voit tilata Kotimaan rahtia myös
mm. Unifaunin, EDI-softin ja Kuljetustilaus.fi:n kautta.

Kuinka noudamme kuljetuksesi
Tilaus noudetaan lähettäjältä ensisijaisesti tilauspäivänä
ja toimitetaan lähtöterminaaliin kello 16.00 mennessä, kun
kuljetustilaus on tehty ennen kello 12.00, lukuun ottamatta
muutamia etäisiä reuna-alueita.
Kuljettaja suorittaa lähetyksen vastaanottotarkastuksen ja
kuormaamisen. Lähetyksen asianmukainen pakkaaminen on
lähettäjän vastuulla.

Näet lähetysten kuljetusajat kaikkialla Suomessa
Tulostat standardien mukaiset kuljetusasiakirjat
Lasket lähetysten kuljetushinnat etukäteen
Seuraat lähetyksen kulkua
Teet yhteenvedon lähetyksistäsi raportointityökalulla.

Kuinka tilaat kuljetuksen
Helpoiten tilaat kuljetuksen Posti SmartShipissa:
www.posti.fi/smartship
Tee kuljetustilaus noutopäivänä mahdollisimman aikaisin,
viimeistään kello 12.00. Osa- ja täyskuormat tilataan noutoa edeltävänä päivänä.

Jakelu vastaanottajalle
seuraavana päivänä
Lähetys toimitetaan vastaanottajalle arkipäivisin kello
08.00–16.00. Mikäli vastaanottaja on yksityishenkilö, otamme henkilökohtaisesti yhteyttä vastaanottajaan parhaan
toimitusajan sopimiseksi. Tähän on syytä varata yksi ylimääräinen arkipäivä.

Lisäpalveluilla lisäät asiakkaidesi tyytyväisyyttä
Erikoiskäsittelyä tai lisäjoustoa vaativiin kuljetuksiin löydät ratkaisun ennakkoon tilattavista lisäpalveluista.
Yhdistä peruskuljetukseesi:

Vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK)

Jakelu yksityishenkilölle

Vaarallisten aineiden kuljettaminen vaatii erikoisosaamista. Kokeneet ja koulutetut ammattikuljettajamme hoitavat
kaikki VAK-kuljetukset asianmukaisella kalustolla. Kaikissa
VAK-kuljetuksiin tarkoitetuissa ajoneuvoissamme ja terminaaleissamme on asianmukaiset turvavarusteet.

Otamme yhteyttä kuluttajaan parhaan toimitusajan
sopimiseksi. Palvelu sisältää myös jakelupäivänä tapahtuvan varmistussoiton. Toimitus tapahtuu työpäivän aikana
vastaanottajan kotiosoitteeseen.
Palvelun edellytyksenä on esteetön pääsy kuljetuskalustolla toimitusosoitteeseen.

Lämminkuljetus
Lämminkuljetus mahdollistaa kylmälle arkojen tuotteiden
ja nesteiden lähettämisen. Toimitus kulkee lämmitetyssä
kuormatilassa kuljetus- ja terminaaliverkoston jokaisessa
vaiheessa. Palvelu on saatavissa 15.10.–15.4.

Toimitus terminaaliin/
nouto terminaalista

Soitto ennen toimitusta
Lisäpalvelu antaa vastaanottajalle lisäaikaa varautua
kuorman vastaanottoon. Kuljettajamme soittaa vastaanottajalle ennen toimitusta ja ilmoittaa saapumisaikansa.

Jälkivaatimus

Itse toimitettaessa lähimmän terminaalin yhteystiedot löydät osoitteesta www.posti.fi/logistiikka. Vastaanottajan
noutaessa ilmoitamme hänelle lähetyksen saapumisesta
terminaaliin.

Rahti ja tavaramaksu peritään vastaanottajalta maksupäätteellä lähetyksen toimitushetkellä. Jälkivaatimus on
asiakkaallesi nopea tapa maksaa ja yritykselle helppo
keino varmistaa maksusuoritus.

Aikataulutettu jakelu
Aikataulutettu kuljetus toimitetaan vastaanottajalle ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti. Postinumerokohtaiset
aikaikkunat löydät Posti SmartShip -palvelustamme tai
osoitteesta www.posti.fi/logistiikka.

Etsimme sinulle sopivimman ratkaisun.
Tutustu palveluumme verkossa www.posti.fi
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme
Henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse tai puhelimitse.
asiakaspalvelu_ltl@posti.com
Puh. 010 802 820
ma–pe klo 7.00–17.00
www.posti.fi/logistiikka

