Rahdin lisäpalvelut ja palvelumaksut 1.6.2019
Katso polttoainelisä
Tutustu lisäpalveluiden tuote -ehtoihin

LISÄPALVELUT
VAARALLISTEN AINEEN KULJETUS (VAK)
VAK-laissa v aaralliseksi luokiteltujen aineiden ja esineiden kuljettaminen.

20 %*

LÄMMINKULJETUS
Toimitus lämmitetyssä (>+0 astetta) kuormatilassa. Saatav illa arkipäiv isin 1.10.–30.4.

20 %*

NOUTO YKSITYISHENKILÖLTÄ / JAKELU YKSITYISHENKILÖLLE
Nouto tai toimitus yksityishenkilölle. Sisältää nouto- tai toimitusajan sopimisen.

30 %* , min. 12,00 €

AIKATAULUTETTU JAKELU
Toimitus ennakkoon sov itun aikaikkunan mukaisesti.

30 %* , min. 9,00 €

SOITTO ENNEN NOUTOA / SOITTO ENNEN TOIMITUSTA
Soitto v ähintään tunti ennen saapumista.

4,50 € / lähetys

TÄSMÄPAIKKANOUTO / TÄSMÄPAIKKAJAKELU
Nouto tai toimitus tiettyyn paikkaan, jonne on esteetön kulku. Sisältää noutotai
toimitusajan sopimisen. Palv elun käytöstä on sov ittav a erikseen.

25,00 € / 30 min.

NOSTURIPALVELU
Nouto tai jakelu nosturikalustolla.
Vyöhyke A = 95 € / lähetys
Vyöhyke B = 140 € / lähetys
Vyöhyke C = 170 € / lähetys
Vyöhyke X = 210 € / lähetys
Vyöhyke X2 = 330 € /lähetys

alk 95,00 € / lähetys

HENKILÖKOHTAISESTILUOVUTETAAVA

5,00 € / lähetys

Toimitus lähetyksessä mainitulle henkilölle. Palv eluun kuuluu

soitto v astaanottajalle v ähintään tunti ennen saapumista.
LUOVUTTAMINEN ILMAN VASTAANOTTAJAN KUITTAUSTA
Toimitus v astaanottajan osoitteeseen, v aikka v astaanottaja ei
ole paikalla.
JÄLKIVAATIMUS
Luov utus v astaanottajalle asiakkaan määrittelemää maksua
v astaan.
TOIMITUS TERMINAALIIN / NOUTO TERMINAALISTA
Lähettäjä toimittaa lähetyksen terminaalin tai v astaanottaja
noutaa lähetyksen terminaalista. Rahdituspaino max. 2500 kg.
PITKÄ LÄHETYS
2,4- 7,0 metriä pitkien ja päällelastauskelpoisten lähetysten
kuljettaminen.
VALITTU TOIMITUSPÄIVÄ
Lähetyksen toimittaminen v alittuna toimituspäiv änä (katso
mahdolliset toimituspäiv ät Posti SmartShipistä). Palv elun
käytöstä on sov ittav a erikseen.

1,50 € / lähetys

1,50 %, min. 25,00 €

12,00 € / lähetys

30 %* , min. 15,00 €

25,00 €

* ) Korotus rahdin hintaan ilman polttoainelisää

PALVELUMAKSUT
Jos kuljetuksen toteutus edellyttää palv elua, joka ei sisälly toimitusehtojen mukaiseen
palv elulupaukseen, Postilla on oikeus periä alla näkyv ät korv aukset.
KULJETUSASIAKIRJAT JA TILAAMINEN
RAHTIKIRJAN TALLENNUS
Postin henkilökunta tallentaa asiakkaan puhelin- tai sähköpostitilauksen.
(Posti SmartShip ja EDI-tilaukset ilman tallennusmaksua)

9,00 € / rahtikirja

RAHTIKIRJAN TÄYTTÖ
Postin henkilökunta täyttää kuljetusasiakirjat.

9,00 € / lähetys

KOLLIOSOITEKORTIN TÄYTTÖ JA KIINNITYS
Postin henkilökunta täyttää ja kiinnittää kolliosoitekortin.

5,00 € / kolli

SSCC-KOLLITUNNISTEEN KIINNITYS
Postin henkilökunta kiinnittää SSCC-kollitunnisteen.

2,00 € / kolli

KUITATUN RAHTIKIRJAN KOPIO (POD)

8,00 € / rahtikirja

LÄHETYSTIETORAPORTTI
Raportti asiakkaan omista lähetystiedoista.

30,00 €/ toimeksianto

TILAUKSEN KORJAUS / TÄYDENTÄMINEN
Tilauksella tai rahtikirjalla on ollut v irheellinen/puuttuv a sopimusnumero,
osoitetiedot, puhelinnumero, VAK-merkinnät tai lisäpalv elut.

4,00 € / rahtikirja

TUNTITYÖT
TUNTITYÖ, POSTI OY:N HENKILÖKUNTA
Esim. lähetyksen perille v iemiseen tarv itaan useampi henkilö.
TUNTITYÖ, PAKETTIAUTO
Ajoneuv on koko kuormatila v arattu yhden asiakkaan lähetysten kuljettamiseen.

38,00 € / tunti*

45,00 € / tunti*

TUNTITYÖ, KUORMA-AUTO
Ajoneuv on koko kuormatila v arattu yhden asiakkaan lähetysten kuljettamiseen.

72,00 € / tunti*

TUNTITYÖ, YHDISTELMÄ
Ajoneuv on koko kuormatila v arattu yhden asiakkaan lähetysten kuljettamiseen .

96,00 € / tunti*

TUNTITYÖ, NOSTURIPALVELU, YLI 5 TONNIA
Yli 5 tonnin toimitus nosturikalustolla.

120,00 € / tunti*

KUORMAAMINEN JA PURKAMINEN
LASTAUS / PURKUAJAN YLITYS
Rahtikuljetukseen sisältyy 15 min / 5 tonnia lastaus- ja purkuaikaa.
Tämän ylittyessä v eloitus tuntiperusteisesti.
YLI 10 TONNIN ERIEN PURUT JA LASTAUKSET PERÄLAUTA-AUTOLLA
Yli 10 tonnin erä puretaan tai lastataan v astaanottajan osoitteeseen,
jossa ei ole purkulaituria, esim. työmaatoimitukset.

96,00 € / tunti*

10,00 € / tonni

POIKKEAVAT KULJETUKSET
ERIKOISKULJETUS
Esim. ylilev eät kuljetukset

erikseen sov ittava

KULJETUS LAUANTAINA, SUNNUNTAINA TAI PYHÄPÄIVÄNÄ

erikseen sov ittava

KAUPPAKESKUSJAKELU
Lähetys jaetaan perille myymälään asti kauppakeskuksessa.
Maksu on rahtikirjakohtainen.
TOINEN NOUTO- TAI JAKELUKERTA
Esim. lähettäjän v irheestä aiheutunut hukka-ajo, kuten turha noutoyritys tai
jakeluyritys.

50,00 € / tunti*

38,00 € / kerta

KULJETUSAPUVÄLINEET
KULJETUSAPUVÄLINEEN PALAUTUKSEN VIIVÄSTYMINEN, VAIHTOKORI/KONTTIALUSTA

40,00 € / v uorokausi

KULJETUSAPUVÄLINEEN PALAUTUKSEN VIIVÄSTYMINEN, PERÄVAUNU

70,00 € / v uorokausi

KULJETUSAPUVÄLINEEN PALAUTUKSEN VIIVÄSTYMINEN, HÄKKILAVA, RULLAKKO TAI
VASTAAVA

10,00 € / v uorokausi

KUORMALAVAT

10,00 € / kappale

TERMINAALIMAKSUT
TERMINAALIMAKSU
Lähetys tuodaan ja noudetaan samasta terminaalista, eikä palv eluun
sisälly Postin suorittamaa kuljetusta.

20,00 € / lähetys

SÄILYTYSMAKSU TERMINAALISSA
Maksu peritään ensimmäisen v uorokauden jälkeen jokaiselta arkiv uorokaudelta,
minimaksu 10 €.

0,70 € / 100 kg /
v uorokausi

SÄILYTYSMAKSU TERMINAALISSA, MINIMIMAKSU, YLI 2500 KG

erikseen sov ittava

SÄILYTYSMAKSU TULLITERMINAALISSA

erikseen sov ittava

TERMINAALIN TRUKKIPALVELU, MAX. 2500 KG PER KOLLI
Trukin v araaminen asiakkaan lähetyksen normaalista poikkeav aan käsittelyyn.

45,00 € / tunti*

LASKUTUS
KORJAUS- JA UUDELLEENLASKUTUS
Veloitetaan, jos korjaus tehdään asiakkaasta johtuv asta syytä.

25,00 € / lasku

MAKSUMUISTUTUS

8,00 € / lasku

PAPERILASKU

6,50 € / lasku

LASKUTUSLISÄ (ALLE 100 € LASKUT)

10,00 € / lasku

* ) Veloitusperusteena alkav a puoli tuntia

RAHDIN VYÖHYKKEET

