Rahdin lisäpalvelut ja palvelumaksut 1.11.2021

Lisäpalvelut
Tarvittavat lisäpalvelut tulee ilmoittaa etukäteen kuljetustilauksella. Postilla on oike us lisätä puuttuva lisäpalvelu, ja
veloittaa siitä hinnaston mukaiset lisäpalvelu- ja palvelumaksut. Hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa.
Tutustu lisäpalveluiden tuote-ehtoihin

V AARALLISEN AINEEN KULJETUS (VAK)

30 % **

VAK-laissa vaaralliseksi luokiteltujen aineiden ja esineiden kuljettaminen

L ÄMMINKULJETUS

20 % **

Toimitus lämmitetyssä (>+0 astetta) kuormatilassa. Saatavilla arkipäivisin 1.10. –30.4.

NOU TO YKSITYISHENKILÖLTÄ
Veloitetaan aina, kun lähetys noudetaan yksityishenkilöltä. Sisältää noutoajan
sopimisen. Noutoon yksityishenkilöltä varataan yksi arkipäivä ylimääräistä
kuljetusaikaa.

21,00 € / lähetys

J AKELU YKSITYISHENKILÖLLE
Veloitetaan aina, kun lähetys toimitetaan yksityishenkilölle. Sisältää toimitusajan
sopimisen. Jakeluun yksityishenkilölle varataan yksi arkipäivä ylimääräistä
kuljetusaikaa.

21,00 € / lähetys

AIKATAULUTETTU JAKELU
Toimitus ennakkoon sovitun aikaikkunan mukaisesti. Aikataulutettu jakelu ei sisällä
toimituspäivän valintaa.

25,00 € / lähetys

S OITTO ENNEN NOUTOA

4,50 € / lähetys

Soitto vähintään tunti ennen saapumista.

S OITTO ENNEN JAKELUA
Soitto vähintään tunti ennen saapumista.

** Korotus rahdin hintaan ilman polttoainelisää

4,50 € / lähetys
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TÄS M ÄPAIKKANOUTO
Kuljetusalustalle pakatun lähetyksen siirto pumppukärryillä yh destä sovitusta paikasta,
josta on esteetön pääsy. Jos sovitusta paikasta ei ole esteetöntä pääsyä
pumppukärryillä, ei lähetyksen sisältöä kanneta. Lähetyksen on oltava yhden henkilön
käsiteltävissä.

32,00 € / 30 min.*

TÄS M ÄPAIKKAJAKELU
Kuljetusalustalle pakatun lähetyksen siirto pumppukärryillä yhteen sovittuun paikkaan,
jonne on esteetön pääsy. Jos sovittuun paikkaan ei ole esteetöntä pääsyä
pumppukärryillä, ei lähetyksen sisältöä kanneta pidemmälle. Lähetyksen on oltava
yhden henkilön käsiteltävissä.

32,00 € / 30 min.*

U L OSKANTO
Korkeintaan 35 rahdituskilon kokoisten pakkausten kanto erikseen määritellystä
yhdestä paikasta, kuten kerroksesta, työhuoneesta tai vastaavasta. Lähetyksen on
oltava kokonaisuudessaan yhden henkilön käsiteltävissä. Enintään 20 pakkausta.

32,00 € / 30 min.*

S IS ÄÄNKANTO
Korkeintaan 35 rahdituskilon kokoisten pakkausten kanto erikseen määriteltyyn
yhteen paikkaan, kuten kerrokseen, työhuoneeseen tai vastaavaan. Lähetyksen on
oltava kokonaisuudessaan yhden henkilön käsiteltävissä. Enintään 20 pakkausta.

32,00 € / 30 min.*

PU RKU KULJETUSPAKKAUKSESTA
Lähetys puretaan kuljetusalustalta, pakkausmateriaalit kuljetetaan pois ja hävitetään
asianmukaisesti. Lähetyksen pakkausten tulee olla yhden henkilön käsiteltävissä.

25,00 € / lähetys

Jos lähetys halutaan purettavan tiettyyn paikkaan, tulee sisäänkanto tai
täsmäpaikkajakelu tilata erikseen.

NOU TO NOSTURILLA, ALLE 5000 RAHDITUSKILON ERÄT
Nouto nosturikalustolla. Nosturikuljetukseen varataan yksi arkipäivä ylimääräistä
kuljetusaikaa.

alk. 95,00 € / lähetys

Vyöhyke A = 95,0 € / lähetys
Vyöhyke B = 145,0 € / lähetys
Vyöhyke C = 180,0 € / lähetys
Vyöhyke X = 225,0 € / lähetys
Vyöhyke X2 = 350,0 € / lähetys

J AKELU NOSTURILLA, ALLE 5000 RAHDITUSKILON ERÄT
Jakelu nosturikalustolla. Nosturikuljetukseen varataan yksi arkipäivä ylimääräistä
kuljetusaikaa.

alk. 95,00 € / lähetys

Vyöhyke A = 95,0 € / lähetys
Vyöhyke B = 145,0 € / lähetys
Vyöhyke C = 180,0 € / lähetys
Vyöhyke X = 225,0 € / lähetys
Vyöhyke X2 = 350,0 € / lähetys

HENKILÖKOHTAISESTI LUOVUTETTAVA
Toimitus lähetyksessä mainitulle henkilölle. Palveluun kuuluu soitto vastaanottajalle
vähintään tunti ennen saapumista.

* Veloitusperusteena alkava puoli tuntia

5,00 € / lähetys
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L U OVUTTAMINEN ILMAN VASTAANOTTAJAN KUITTAUSTA

ilmainen

Toimitus vastaanottajan osoitteeseen, vaikka vastaanottaja ei ole paikalla.

TOIM ITUS TERMINAALIIN

14,00 € / lähetys

Lähettäjä toimittaa lähetyksen terminaalin. Max. 2500 rahdituskiloa.

NOU TO TERMINAALISTA
Vastaanottaja noutaa lähetyksen terminaalista. Max. 2500 rahdituskiloa.

14,00 € / lähetys

PITKÄ LÄHETYS
Yli 2,4 metriä pitkien lähetysten kuljettaminen. Kuljetukseen varataan yksi arkipäivä
ylimääräistä kuljetusaikaa.

25,00 € / lähetys

V AL ITTU TOIMITUSPÄIVÄ
Lähetyksen toimittaminen valittuna palvelurekisterin mukaisena toimituspäivänä.
Valittavana on 1-5 arkipäivää ensimmäisen mahdollisen toimituspäivän jälkeen.

25,00 € / lähetys

Palvelumaksut
Jos kuljetuksen toteutus edellyttää palvelua, joka ei sisälly toimitusehtojen mukaiseen palvelulupaukseen,
Postilla on oikeus veloittaa hinnaston mukainen korvaus aiheutuneesta työstä. Hinnat on esitetty ilman arvonlisäveroa.

Kuljetusasiakirjat ja tilaaminen
RAHTIKIRJAN TALLENNUS
Veloitetaan, kun sähköinen tilaus puuttuu. Postin henkilökunta tallentaa asiakkaan
manuaalisen, esimerkiksi puhelin- tai sähköpostitilauksen.

11,00 € / lähetys

RAHTIKIRJAN TÄYTTÖ

9,00 € / lähetys

Postin henkilökunta täyttää kuljetusasiakirjat.

YKS ILÖIVÄN KOLLITUNNISTEEN KIINNITYS JA LINKITYS
Postin henkilökunta kiinnittää kollitunnisteen , esimerkiksi kolliosoitekortin tai SSCCkollitunnisteen. Kaikki kuljetusyksiköt on merkittävä yksilöivällä kollitunnisteella,
jonka numeron pitää olla myös sähköisellä tilauksella.

KU ITATUN RAHTIKIRJAN KOPIO (POD)

2,00 € / kolli

8,00 € / lähetys

Sähköisen rahtikirjakopion toimittaminen asiakkaan pyynnöstä

L ÄHETYSTIETORAPORTTI
Raportti asiakkaan omista lähetystiedoista.

* Veloitusperusteena alkava puoli tuntia

30,00 € /
toimeksianto
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TIL AUKSEN KORJAUS / TÄYDENTÄMINEN
Tilauksella tai rahtikirjalla on ollut virheellinen/puuttuva sopimusnumero,
rahdituspaino, osoitetiedot, puhelinnumero, VAK-merkinnät, lisäpalvelut, tai muu
kuljetukseen liittyvä tieto.

AHV ENANMAAN SELVITYSMAKSU
Jos lähetyksestä puuttuvat Ahvenanmaan tulli-ilmoitukseen vaadittavat tiedot,
veloitamme tarvittavasta selvitystyöstä.

7,50 € / korjaus

39,00 € / lähetys

Tuntityöt
Tuntitöiden laskutuksessa huomioidaan kaikki aiheutuva ylimääräinen työ. Esimerkiksi
siirtymät terminaalista nouto- tai jakelupaikalle.
TU NTITYÖ, POSTI OY:N HENKILÖKUNTA

22,50 € / 30 min. *

Esim. lähetyksen perille viemiseen tarvitaan useampi henkilö.

TU NTITYÖ, TERMINAALI
Esim. trukin varaaminen asiakkaan lähetyksen normaalista poikkeavaan käsittelyyn.

22,50 € / 30 min. *

TU NTITYÖ, PAKETTIAUTO

22,50 € / 30 min.*

TU NTITYÖ, KUORMA-AUTO

36,00 € / 30 min.*

TU NTITYÖ, YHDISTELMÄ

48,00 € / 30 min.*

TU NTITYÖ, NOSTURIPALVELU, YLI 5 000 RAHDITUSKILOA

65,00 € / 30 min.*

Kuormaaminen ja purkaminen
L AS TAUS, ODOTUS- JA PURKUAJAN YLITYS
Rahtikuljetukseen sisältyy yhteensä 15 min / 5 000 rahdituskiloa lastaus - ja
purkuaikaa. Odotusaika lasketaan lastaus - ja purkuajaksi. Tämän ylittyessä veloitus
tuntiperusteisesti.

YL I 10 TONNIN ERIEN PURUT JA LASTAUKSET PERÄLAUTA-AUTOLLA

48,00 € / 30 min.*

10,00 € /
rahditustonni

Yli 10 000 rahdituskilon erä puretaan tai lastataan vastaanottajan osoitteeseen,
jossa ei ole purkulaituria, esim. työmaatoimitukset.

Poikkeavat kuljetukset
ERIKOISKULJETUS

erikseen sovittava

Esim. ylileveät kuljetukset

KU LJETUS LAUANTAINA, SUNNUNTAINA TAI PYHÄPÄIVÄNÄ

* Veloitusperusteena alkava puoli tuntia

erikseen sovittava
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TOINEN NOUTO- TAI JAKELUKERTA
Esim. lähettäjän tai vastaanottajan virheestä aiheutunut toinen noutoyritys tai
jakeluyritys. Muu hukka-ajo veloitetaan tuntiperusteisesti ajoneuvoluokan mukaan.

45,00 € / kerta

Kuljetusapuvälineet
L AV OITUSMAKSU
Veloitetaan, kun yli 35 kg irtokolli lavoitetaan käsittelyn tai turvallisen kuljettamisen
mahdollistamiseksi. Lavoitusmaksu veloitetaan myös, jos joudumme lavoittamaan
lähetyksen uudelleen, esimerkiksi puutteellisen pakkaustavan vuoksi.

15,00 € / lava

KU LJETUSAPUVÄLINEEN PALAUTUKSEN VIIVÄSTYMINEN,
V AIHTOKORI/KONTTIALUSTA

40,00 € / vuorokausi

KU LJETUSAPUVÄLINEEN PALAUTUKSEN VIIVÄSTYMINEN, PERÄVAUNU

70,00 € / vuorokausi

KU LJETUSAPUVÄLINEEN PALAUTUKSEN VIIVÄSTYMINEN, HÄKKILAVA, RULLAKKO
TAI V ASTAAVA

10,00 € / vuorokausi

KU ORMALAVAT

10,00 € / kappale

Terminaalimaksut
TERM INAALIMAKSU
Lähetys tuodaan ja noudetaan samasta terminaalista, eikä palveluun
sisälly Postin suorittamaa kuljetusta.

S ÄILYTYSMAKSU TERMINAALISSA

28,00 € / lähetys

0,70 € / 100 rkg / vrk
Min. 10 € /lähetys

Jos lähetyksen toimitus viivästyy palvelulupauksen mukaisesta toimituspäivästä
asiakkaasta tai vastaanottajasta johtuvasta syystä, veloitetaan kultakin alkavalta
päivältä säilytysmaksu. Ensimmäinen säilytyspäivä on ilmainen.

S ÄILYTYSMAKSU TULLITERMINAALISSA

* Veloitusperusteena alkava puoli tuntia

erikseen sovittava
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Laskutus
KORJ AUS- JA UUDELLEENLASKUTUS

25,00 € / lasku

Veloitetaan, jos korjaus tehdään asiakkaasta johtuvasta syytä.

M AKSUMUISTUTUS

8,00 € / lasku

PAPERILASKU

6,50 € / lasku

L AS KUTUSLISÄ (ALLE 100 € LASKUT)

* Veloitusperusteena alkava puoli tuntia

10,00 € / lasku

