Tilläggstjänster för frakt och serviceavgifter
1.11.2022

Tilläggstjänster
De tilläggstjänster som behövs ska meddelas i förväg på transportbeställningen. Posti har rätt att lägga till en
tilläggstjänst som saknas och debitera tilläggstjänst- och serviceavgifter enligt prislistan. Priserna anges utan moms.
Läs produktvillkoren för tilläggstjänsterna

TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN (TFÄ)
Transport av ämnen och föremål som klassas som farliga enligt lagen om transport av
farliga ämnen.

30 % **

VÄRMETRANSPORT
Transport i uppvärmt (>+0 grader) lastutrymme. Tillgänglig vardagar under perioden
1.10–30.4.

20 % **

HÄMTNING FRÅN PRIVATPERSON
Debiteras alltid när försändelsen avhämtas från en privatperson. Omfattar avtal om
hämtningstid. För hämtning från privatperson reserveras en vardag extra för transport.

22,00 €/försändelse

UTDELNING TILL PRIVATPERSONER
Debiteras alltid när försändelsen delas ut till en privatperson. Överenskommelse av
leveranstid ingår. För utdelning till privatperson reserveras en vardag extra för
transport.

22,00 €/försändelse

SCHEMALAGD UTDELNING
Leverans inom ett på förhand överenskommet tidsfönster. Schemalagd utdelning
inkluderar inte val av leveransdatum.

26,00 €/försändelse

TELEFONAVISERING FÖRE HÄMTNING

4,50 €/försändelse

Telefonsamtal minst en timme före ankomst.

TELEFONAVISERING FÖRE LEVERANS
Telefonsamtal minst en timme före ankomst.

** Höjning av fraktpriset utan bränsletillägg

4,50 €/försändelse
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HÄMTNING PÅ SPECIFIK PLATS
Flytt av försändelse förpackad på transportunderlag med handtruck från avtalad plats
som kan nås hinderfritt. Om man inte hinderfritt kan nå den avtalade platsen med
handtruck bärs inte försändelsens innehåll. Försändelsen ska kunna hanteras av en
person.

32,00 €/30 min. *

LEVERANS TILL SPECIFIK PLATS
Flytt av försändelse förpackad på transportunderlag med handtruck till avtalad plats
som kan nås hinderfritt. Om man inte hinderfritt kan nå den avtalade platsen med
handtruck bärs inte försändelsens innehåll vidare. Försändelsen ska kunna hanteras av
en person.

32,00 €/30 min. *

UTBÄRNING
Tjänsten omfattar hämtning av försändelser på högst 35 fraktkilo från en separat
fastställd plats, såsom våning, arbetsrum eller liknande. Försändelsen ska i sin helhet
kunna hanteras av en person. Högst 20 förpackningar.

36,00 €/30 min. *

INBÄRNING
Tjänsten omfattar inbärning av förpackningar på högst 35 fraktkilo till en separat
fastställd plats, såsom våning, arbetsrum eller liknande. Försändelsen ska i sin helhet
kunna hanteras av en person. Högst 20 förpackningar.

36,00 €/30 min. *

UPPACKNING UR TRANSPORTFÖRPACKNING
Försändelsen packas upp ur transportunderlaget, och förpackningsmaterialet
transporteras bort och förstörs på lämpligt sätt. Försändelsen ska kunna hanteras av en
person.

27,00 €/försändelse

Om man vill att försändelsen ska packas upp på en specifik plats ska man separat
beställa Inbärning eller Leverans till specifik plats.

HÄMTNING MED LYFTKRAN, PARTIER UNDER 5 000 FRAKTKILO

från 95,00
€/försändelse

Hämtning med lyftkran. En extra vardag reserveras för transport av lyftanordning.
Zon A = 95,0 €/försändelse
Zon B = 145,0 €/försändelse
Zon C = 180,0 €/försändelse
Zon X = 225,0 €/försändelse
Zon X2 = 350,0 €/försändelse

UTDELNING MED LYFTKRAN, PARTIER UNDER 5 000 FRAKTKILO

från 95,00
€/försändelse

Utdelning med lyftkran. En extra vardag reserveras för transport av lyftanordning.
Zon A = 95,0 €/försändelse
Zon B = 145,0 €/försändelse
Zon C = 180,0 €/försändelse
Zon X = 225,0 €/försändelse
Zon X2 = 350,0 €/försändelse

PERSONLIG UTLÄMNING
Leverans endast till den person som anges på försändelsen. Till tjänsten hör ett
telefonsamtal till adressaten minst en timme före ankomst.

* Debitering för varje påbörjad halvtimme

5,00 €/försändelse
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ÖVERLÄMNING UTAN KVITTERING AV MOTTAGAREN

avgiftsfri

Leverans till adressatens adress även om adressaten inte är på plats.

LEVERANS TILL TERMINAL

15,00 €/försändelse

Avsändaren levererar försändelsen till terminalen. Max. 2 500 fraktkilo.

AVHÄMTNING FRÅN TERMINAL
Mottagaren hämtar ut försändelsen i en terminal. Max. 2 500 fraktkilo.

15,00 €/försändelse

LÅNG FÖRSÄNDELSE
Transport av försändelser över 2,4 meter långa. För transporten reserveras en vardag
extra.
Vid beräkning av fraktvikten för en försändelse över 5 meter lång, beaktas alltid
pallvikten utöver vikten och volymvikten.
Transport av gods längre än 7 meter måste avtalas separat.

26,00 €/försändelse

VALD LEVERANSDAG
Leverans av försändelsen på vald leveransdag enligt serviceregistret. Kunden kan välja
1–5 vardagar efter den första möjliga leveransdagen.

25,00 €/försändelse

Serviceavgifter
Om genomförandet av transporten förutsätter en tjänst som inte ingår i servicelöftet enligt leveransvillkoren,
har Posti rätt att debitera en ersättning enligt prislistan för det arbete detta har orsakat. Priserna anges utan moms.

Transportdokument och beställningar
LAGRING AV TRANSPORTORDER
Debiteras när en elektronisk beställning saknas. Postis personal sparar kundens
manuella, till exempel telefon- eller e-postbeställning.

FÄSTANDE OCH LÄNKNING AV IDENTIFIERANDE KOLLIBETECKNING
Postis personal fäster kollikoden, till exempel kolliadresskortet eller SSCC-kollinumret.
Alla lastbärare ska ha en identifierande kollibeteckning, vars nummer även ska finnas
på den elektronisk beställningen.

KOPIA AV KVITTERAD FRAKTSEDEL (EPOD)
Leverans av elektronisk fraktsedel på kundens begäran

FÖRSÄNDELSEUPPGIFTSRAPPORT
Rapport med kundens försändelseuppgifter.

KORRIGERING/KOMPLETTERING AV BESTÄLLNING
Avtalsnumret, adressuppgifterna, telefonnumret, TFÄ-anteckningarna, uppgifterna
om tilläggstjänster eller andra uppgifter som gäller försändelsen var felaktiga eller
saknades på beställningen eller fraktsedeln.

* Debitering för varje påbörjad halvtimme

14,00 €/försändelse

2,00 €/kolli

8,00 €/försändelse

30,00 €/uppdrag

8,50 €/korrigering
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UTREDNINGSAVGIFT FÖR ÅLAND
Om de uppgifter som krävs på en tulldeklaration för Åland saknas, debiterar vi för det
nödvändiga utredningsarbetet

39,00 €/försändelse

Timarbeten
Vid faktureringen av timarbeten beaktas allt extra arbete. Till exempel överföringar från
terminal till uthämtnings- eller utdelningsplats.
TIMARBETE, POSTI AB:S PERSONAL

22,50 €/30 min. *

Exempelvis om flera personer behövs för att leverera en försändelse.

TIMARBETE, TERMINAL
Till exempel bokning av truck för hantering av kundens försändelse som avviker från det
normala.

22,50 €/30 min. *

TIMARBETE, PAKETBIL

22,50 €/30 min. *

TIMARBETE, LASTBIL

36,00 €/30 min. *

TIMARBETE, KOMBINATION

48,00 €/30 min. *

TIMARBETE, LYFTKRAN, ÖVER 5 000 FRAKTKILO

65,00 €/30 min. *

Lastning och lossning
LASTNING, ÖVERSKRIDANDE AV VÄNTE- OCH LOSSNINGSTID
I frakttransporter ingår vanligtvis 15 min. lastnings- och lossningstid per 5 000
fraktkilo. Väntetiden räknas som lastnings- och lossningstid. För tid som överskrider
denna debiteras en avgift per timme.

LOSSNING ELLER LASTNING AV PARTIER PÅ ÖVER 10 TON MED BIL MED BAKBRÄDE
Parti på över 10 000 fraktkilo lossas eller lastas på adressatens adress,
där det inte finns en lossningskaj, t.ex. leveranser till byggarbetsplatser.

48,00 €/30 min. *

10,00 €/fraktton

Exceptionella transporter
SPECIALTRANSPORT

avtalas separat

Till exempel breda transporter

LEVERANS LÖRDAGAR, SÖNDAGAR ELLER HELGDAGAR
ETT ANDRA HÄMTNINGS- ELLER UTDELNINGSTILLFÄLLE
Till exempel ett andra försök till hämtning eller utdelning på grund av avsändarens
eller mottagarens misstag. Annan onödig körning debiteras per timme enligt
fordonsklass.

* Debitering för varje påbörjad halvtimme

avtalas separat
45,00 €/tillfälle
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Transporthjälpmedel
LASTPALLAR
Debiteras när ett löst kolli på över 35 kg lastas på lastpall för att möjliggöra hantering
och en säker transport. Avgiften debiteras också om vi är tvungna att lasta om
försändelsen på lastpallar, till exempel på grund av ett bristfälligt förpackningssätt.

15,00 €/lastpall

DRÖJSMÅL VID RETURNERING AV TRANSPORTHJÄLPMEDEL,
VÄXELFLAK/CONTAINERUNDERLAG

40,00 €/dygn

DRÖJSMÅL VID RETURNERING AV TRANSPORTHJÄLPMEDEL, SLÄPVAGN

70,00 €/dygn

DRÖJSMÅL VID RETURNERING AV TRANSPORTHJÄLPMEDEL, POSTBEHÅLLARE,
RULLPALL ELLER MOTSVARANDE

10,00 €/dygn

LASTPALLAR

10,00 €/st.

Terminalavgifter
TERMINALAVGIFT
Försändelsen lämnas och hämtas i samma terminal, och ingen
transport utförd av Posti ingår i tjänsten.

AVGIFT FÖR FÖRVARING I TERMINAL

28,00 €/försändelse

0,70 €/100 kg/dygn
Min. 10 €/försändelse

Om leveransen av försändelsen fördröjs från leveransdagen enligt servicelöftet på
grund av kunden eller mottagaren debiteras en förvaringsavgift för varje påbörjad
dag. Den första förvaringsdagen är avgiftsfri.

AVGIFT FÖR FÖRVARING I TULLTERMINAL

* Debitering för varje påbörjad halvtimme

avtalas separat
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Fakturering
KORRIGERINGSFAKTURA OCH NY FAKTURA

25,00 €/faktura

Debiteras om korrigeringen görs av en orsak som beror på kunden.

PÅMINNELSEKOSTNADER FÖR FÖRSENAD PRESTANDA
Om betalningspåminnelse måste skickas för fakturan debiteras
betalningspåminnelseavgiften enligt inkassolagen

PAPPERSFAKTURA

FAKTURERINGSTILLÄGG (FAKTUROR PÅ UNDER 100 €)

* Debitering för varje påbörjad halvtimme

6,50 €/faktura

10,00 €/faktura

