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1. Yleistä

3. Toimeksiantajan velvollisuudet

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Toimittajan ja Toimeksiantajan (jäljempänä
Osapuolet) väliseen kaikkiin kuljetuspalvelua koskeviin Toimeksiantoihin ilman erillistä sopimista taikka viittausta näihin ehtoihin tilausvahvistuksessa
tai muutoin. Toimeksiannosta voidaan sopia kirjallisesti esim. sähköpostilla tai
puhelimitse toimitettavien viestien välityksin. Toimeksianto sitoo Toimittajaa
vasta, kun Toimittaja on vahvistanut Toimeksiannon Toimeksiantajalle.
Osapuolet voivat sopia kirjallisesti näiden ehtojen yksittäisten määräysten
muuttamisesta tai poissulkemisesta. Mikäli Toimeksiantoa koskevat sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, niitä sovelletaan seuraavassa järjestyksessä: 1) toimeksiantosopimus, 2) Palvelun kuvaus 3) Poikkeukset Yleisiin
Kuljetusehtoihin 4) Palvelukohtaiset Erityisehdot 5) Yleiset Kuljetusehdot.
Ellei toisin ole sovittu, Toimittajalla on oikeus käyttää Toimeksiantajan asiakkuutta, sekä Toimeksiantoa referensseinään. Referenssilupa käsittää oikeuden
tässä yhteydessä käyttää Toimeksiantajan logoa tai tavaramerkkiä.

Toimeksiantajan on tehtävä jokaisesta tavaralähetyksestä kuljetustilaus tai
rahtikirja, josta selvästi ilmenee kaikki seikat, joita Toimittaja tarvitsee Toimeksiannon suorittamiseksi. Kuljetustilauksessa tai rahtikirjassa tulee mainita
vähintään seuraavat asiat:

2. Toimeksiannon suorittaminen
Ellei toisin ole sovittu, Toimeksiannon suorittaminen alkaa, kun Toimittajan
kuljettaja on vastaanottanut tavaran/ kuorman, joka vastaa sovittua ja/tai
rahtikirjan merkintöjä, saanut Toimeksiantajalta Toimeksiannon suorittamiseksi tarvittavat tiedot ja ohjeet ja on vahvistanut tavaran vastaanottamisen allekirjoituksellaan tai muulla Osapuolten sopimalla tavalla.
Toimittajan vastuu kuljetettavasta tavarasta alkaa, kun Toimittajan kuljettaja on vastaanottanut tavaran kuljetettavaksi ja päättyy, kun tavara luovutetaan vastaanottajalle tai asetetaan vastaanottajan käyttöön tai saataville
sovitun mukaisesti, ellei toisin ole sovittu. Mikäli toimitus vastaanottajalle tai
muutoin sovitusti estyy tulli- ja/tai liikenneteknisistä syistä siten, että toimitusta voida toimittaa sille Toimittajan varaaman kuljetusajan puitteista, Toimittaja ei vastaa mainitun syyn johdosta tapahtuvasta mahdollisesta tavaran
ominaisuuksien huonontumisesta taikka Toimeksiantajalle aiheutuvasta vahingoista muutoinkaan.
Ellei toisin ole Osapuolten välillä sovittu, Toimittajalla on oikeus harkintansa
mukaan valita kuljetukseen käytettävä ajoneuvotyyppi, kuljetusväline ja
reitti sekä kuljetetaanko tavara suorassa liikenteessä vai uudelleenlastauksella.
Osapuolet sopivat Toimeksiantosopimuksessa tai Palvelukohtaisissa Erityisehdoissa, kumman Osapuolen vastuulla on huolehtia tavaran kuormauksesta, ahtauksesta ja kiinnityksestä, sekä vastaanottohetkellä tavaran purkamisesta.
Mikäli Toimeksianto sisältää tavaroita tai aineita, jotka kuuluvat
ADR/RID/IMDG -koodattuun tavaraluokkaan (vaaralliset aineet yms.), Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, ko.
koodiin liittyvää sopimusta ja viranomaismääräyksiä sekä Toimeksiantoon liittyvissä maissa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä määräyksiä.
Elintarvikkeiden kuljetuksessa Osapuolet sitoutuvat noudattamaan soveltuvaa
elintarvikelainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Kontti-/lavakuljetusten tai
erilaisten erikoiskuljetusten kohdalla sovitaan ehdot kussakin tapauksessa
erikseen.
Mikäli Toimeksianto sisältää seuraavia tavaroita tai aineita, Toimeksiantajan
tulee aina ilmoittaa siitä Toimittajalle hyvissä ajoin etukäteen ja tällaisten
Toimeksiantojen ehdoista tulee aina sopia Osapuolten välillä erikseen esim.
Palvelukohtaisissa Erityisehdoissa:
- kallisarvoiset esineet
- muuttotavarat
- tavarat, joiden kuormaukseen, kiinnitykseen, kuljetukseen tai purkaukseen
tarvitaan erityisiä laitteita
- tavarat, joiden pakkaus on niin riittämätön, että kyseiset tavarat tai muut
tavarat voivat vahingoittua
- tavarat, jotka eivät sovellu muun tavaran kanssa kuormattaviksi
- tavarat, joiden korkeus on enemmän kuin 2.00 m tai pituus enemmän kuin
6.00 m tai joiden leveys on suurempi kuin 2.40 m
- tavarat, jotka aiheuttavat ajoneuvon tavallisuudesta poikkeavan painojakauman
- elävät eläimet
- aseet, ammukset ja räjähdysaineet
- elävät kasvit
- lämpötilan tai kosteuden vaihteluille altis tavara
- helposti pilaantuva tavara
- vaaralliset esineet ja aineet
- muut esineet ja tavarat, joiden kuljetukseen liittyy erityispiirteitä
Toimittaja on velvollinen toimittamaan Toimeksiantajan pyynnöstä kuljetuksiin liittyvät kuitatut rahtikirjat Toimeksiantajalle vain sähköisesti .pdf- tiedostomuodossa.
Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita Toimeksiannon suorittamiseen
ilman Toimeksiantajan erillistä suostumusta. Toimittaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuin omastaan.

- lähettäjän nimi, osoite, y-tunnus, sekä mahdollinen asiakasnumero
- vastaanottajan nimi, osoite ja tavaran lopullinen määräpaikka postinumeroineen
- kolliluku, merkki/numero, kollilaji
- tavaralaatu (kauppanimike/viranomaisten erityismääräykset)
- tavaran bruttopaino ja tilavuus (sis. kuljetusapuvälineet esim. kuormalavat
tms.)
- tullausta ja muita muodollisuuksia koskevat ohjeet
- toimituslauseke
- mahdolliset erityisohjeet tavaran käsittelystä (päällelastauskielto tms.)
- mahdollinen luovutusehto
- luettelo rahtikirjan/kuljetustilauksen liitteenä olevista asiakirjoista.
Toimeksiantaja on vastuussa tilauksessa ja/tai rahtikirjassa annettujen tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä sekä muista Toimittajalle tai Toimittajan kuljettajalle antamistaan tiedoista ja ohjeista. Toimeksiantajan tulee antaa Toimeksiannon suorittamista varten tarvittavat tiedot hyvissä ajoin ennen
Toimeksiannon suorittamisen aloittamista. Toimittajan kuljettajalla on oikeus
tutkia, vastaako toimitus Toimeksiantajan rahtikirjassa, tilauksessa tai muuten antamia tietoja ja onko Toimeksiantaja noudattanut tämän Sopimuksen
ehtoja ja sovellettavaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä. Toimeksiantaja vastaa aina toimituslausekkeesta riippumatta toimituksen rahdin ja muiden maksujen suorittamisesta Toimittajalle, mikäli toimituksen vastaanottaja
ei lunasta tavaraa tai kieltäytyy rahdin maksamisesta taikka ei muusta syystä
suorita rahtia.
Toimeksiantajan tulee liittää kuljetustilaukseen ja/tai rahtikirjaan kaikki tarvittavat vientiasiakirjat, sekä muut tavaroille kussakin tapauksessa tarvittavat
asiakirjat ja/tai ohjeet. Lisäksi Toimeksiantajan tulee rahtikirjassa ja/tai kuljetustilauksessa ilmoittaa toimituslauseke kulloinkin voimassaolevien Incoterms – lausekkeiden mukaisena.
Toimeksiantaja vastaa siitä, että kuljetettavien tavaroiden (osoitemerkinnät
yms.) ja niitä koskevien asiakirjojen osalta noudatetaan tietosuojaa koskevaa
lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.
4. Tavaran pakkaaminen ja osoittaminen
Toimeksiantaja on vastuussa tavaran riittävästä ja soveltuvan lainsäädännön
ja viranomaismääräysten mukaisesta pakkauksesta, jotta tavara pakkauksineen kestää kuljetuksen aiheuttamat normaalit rasitukset mahdollisine uudelleenlastauksineen. Toimeksiantaja vastaa siitä, että toimituksessa on asianmukaiset käsittelymerkinnät. Toimeksiantaja on korvausvelvollinen vahingosta ja kustannuksista, jotka tavaran puutteellinen tai lain taikka viranomaismääräysten vastainen pakkaus, pakkaaminen tai Toimeksiantajan antamat virheelliset tiedot aiheuttavat henkilölle, ajoneuvolle, varusteille, muulle tavaralle, ympäristölle tai kolmansille henkilöille. Toimittajan kuljettajalla on oikeus kieltäytyä kuljettamasta puutteellisesti tai lain taikka viranomaismääräysten vastaisesti pakattua tavaraa. Toimittaja ei ole korvausvelvollinen Toimeksiantajalle Toimittajan kuljettajan kieltäytyessä kuljettamasta tavaraa
em. syystä. Toimittajan kieltäytyessä kuljetuksen suorittamisesta Toimeksiantajasta johtuvasta syytä, Toimeksiantaja on velvollinen suorittamaan Toimittajalle kyseisestä kuljetuksesta sovitun palkkion ja kulut kokonaisuudessaan. Toimittajalla on myös oikeus tarvittaessa korjata tai täydentää Toimeksiantajan puutteellisesti pakkaamaa lähetystä ja veloittaa tästä aiheutuneet
kustannukset Toimeksiantajalta.
Toimeksiantaja vastaa siitä, että toimitus on varustettu selvillä osoitemerkinnöillä sekä siitä, että tavaraan liittyvät erityisohjeistukset, kuten kylmä- ja
lämminkuljetus, on selvästi merkitty sekä kuljetustilaukseen, rahtikirjaan
että lähetykseen. Osoitemerkinnöissä tulee ilmoittaa myös lähetykseen sisältyvien kollien yhteismäärä. Toimittaja ei ole korvausvelvollinen Toimeksiantajalle vahingosta joka aiheutuu puutteellisista tai virheellisistä osoitemerkinnöistä.
5. Vaarallisten aineiden kuljettaminen
Sen lisäksi mitä muualla näissä yleisissä ehdoissa on sovittu Toimeksiantajan
velvollisuuksia, vaarallisten aineiden osalta noudatetaan lisäksi seuraavaa.
Toimeksiantaja sitoutuu noudattamaan Toimeksiannoissa, jotka sisältävät
vaaralliseksi luokiteltuja aineita, vaarallisten aineiden kuljettamista koskevia
lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Toimeksiantajan tulee ilmoittaa rahdinkuljettajalle hyvissä ajoin ennen Toimeksiantoon sisältyvän kuljetuksen
suorittamista vaaran luonne sekä tarvittaessa varotoimet, joihin Toimittajan
kuljettajan on ryhdyttävä. Toimeksiantajan velvollisuutena on tehdä rahtikirjaan tarvittavat merkinnät tavaran laadusta ja antaa Toimittajan kuljettajalle
kirjalliset turvallisuusohjeet. Toimittajalla on oikeus veloittaa Toimeksiantajalta lisäkorvaus vaarallisten aineiden kuljetuksista oman hinnastonsa mukaisesti.
Toimeksiantaja on vastuussa siitä, että vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävä pakkaus ja tavaran paketointi ja suojaus kuljetusta varten täyttää lain
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ja viranomaismääräysten vaatimukset sekä mahdollistaa tavaran turvallisen
kuljetuksen. Toimeksiantaja vastaa myös lainsäädännön edellyttämistä pakkausmerkinnöistä. Toimeksiantaja ja lähetyksen vastaanottaja ovat velvollisia
huolehtimaan niistä velvollisuuksista, jotka on määritetty vaarallisten aineiden kuljettamista koskevassa lainsäädännössä ja sopimuksissa sekä muissa ohjeissa.
Toimeksiantaja vastaa täysimääräisesti vahingosta, jonka vaarallisen aineen
kuljettaminen on aiheuttanut Toimittajalle tai kolmansille mikäli Toimeksiantaja ei ole noudattanut tämän kohdan 5 ja yleisten ehtojen mukaisia muita
sopimusvelvoitteitaan.
6. Toimittajan vastuu

tai laiton), liikenne- ja muut onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja
muut olosuhteet, joita osapuolet eivät ole voineet välttää ja joiden seurauksia
ne eivät ole voineet estää.
9. Sopimuksen purkaminen ja Rekrytointirajoitukset
Kumpikin Osapuoli on oikeutettu purkamaan sopijapuolten välisen sopimuksen, jos toinen Osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla eikä ole tehokkaasti korjannut rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saamastaan kirjallisesta huomautuksesta. Sopimuksen purkaminen ei vaikuta purkamishetkellä aloitettuihin kuljetuksiin, vaan nämä toimitetaan ja maksetaan
tilausvahvistuksen mukaisesti ja Toimittajan hinnaston mukaisesti.

Toimittajan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus määräytyvät kulloinkin voimassaolevan tiekuljetussopimuslain mukaisesti. Toimittajan korvauksen enimmäismäärä lähetyksen vahingoittumisesta, katoamisesta ja vähenemisestä sekä muista vahingoista määräytyy tiekuljetussopimuslain mukaisen enimmäiskorvauksen mukaisesti. Korvauksen enimmäismäärä lähetyksen viivästymisestä sekä muista vahingoista on kuitenkin rajoitettu viivästynyttä tai vahingoittunutta lähetystä koskevaan kuljetusmaksun määrään. Toimittaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä ansion tai tulon menetyksestä,
saamatta jääneestä myynti- tai muusta voitosta tai muusta vastaavasta taloudellisesta vahingosta taikka vahingon selittelykustannuksista. Toimittaja ei
myöskään vastaa vahingosta, joka on aiheutunut puutteellisesta tai viallisesta
pakkaamisesta, Toimeksiantajan antamista virheellisistä tiedoista, lähetyksen
puutteellisista merkinnöistä, muun tahon kuin Toimittajan toimenpiteestä,
valtakunnallisista tai paikallisista häiriöistä kuljetusverkostoissa, tai muista
vastaavista Toimittajasta riippumattomasta tapahtumasta tai seikasta, jota
Toimittaja ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon.

Toimittajan ja Toimeksiantajan välisistä rekrytoinneista sovitaan yhdessä kirjallisesti etukäteen. Ellei näin ole tehty, ei kumpikaan Osapuoli saa ottaa palvelukseensa, tai sellaisen työnantajan palvelukseen, johon Osapuolella on
omistuksen kautta, sopimusteitse tai muuten määräysvalta tai erityinen intressi tai joka on saman määräysvallan alaisena kuin Osapuoli, toisen Osapuolen tai tämän alihankkijan palveluksessa olevaa tai ollutta henkilöä, joka suorittaa tai on suorittanut sopimussuhteeseen liittyviä keskeisiä tehtäviä, ennen
kuin kolme (3) kuukautta on kulunut Sopimuksen päättymisestä. Tämä rekrytointikielto koskee myös muuta järjestelyä, jonka tarkoituksena on kyseisen
henkilön työpanoksen hankkiminen itsensä tai toisen hyväksi

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu tai toisin ole erikseen sovittu,
Toimittajan sopimusrikkomukseen liittyvä vahingonkorvausvelvollisuus Toimeksiantajalle aiheutuneista vahingoista rajoittuu virheellisen kuljetuksen arvonlisäverottomaan hintaan.

Toimittajalla on oikeus tehdä muutoksia näihin Yleisiin Kuljetusehtoihin. Muutoksista ilmoitetaan Toimeksiantajalle etukäteen vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.
Toimittajalla on oikeus siirtää Toimittajan ja Toimeksianatajan välinen sopimussuhde oikeuksineen ja velvoitteineen Toimittajan kanssa samaan konserniin tai intressipiiriin kuuluvalle yritykselle ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimeksiantajalle. Toimittajalla on lisäksi oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai
osittain kolmannelle osapuolelle, jolle Toimittaja luovuttaa kuljetuspalveluliiketoiminnan tai sen osan taikka sitä palvelevan liiketoiminnan tai tämän
osan. Toimittajan on ilmoitettava siirrosta kirjallisesti Toimeksiantajalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen haluttua siirtopäivää. Toimeksiantajalla on
oikeus siirtää sopimus tai sen osa ainoastaan Toimittajan kirjallisella luvalla.

Lisäksi Toimittajan vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että Toimittajan kuljettajalla on ollut mahdollisuus todeta vahinko lähetyksessä olevan ulkoisen vaurion perusteella tai Toimeksiantaja muutoin pystyy todentamaan, että vahinko on aiheutunut silloin, kun lähetys on ollut Toimittajan
vastuulla.
7. Hinnat ja maksuehdot
Toimittaja veloittaa palveluista Osapuolten välisen Toimeksiantosopimuksen
mukaisesti. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä. Toimeksiantajan on tehtävä
laskua koskevat reklamaatiot seisemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Reklamaatiot on annettava kirjallisesti reklamaation kohteena olevasta
laskusta ilmenevälle laskujen huomautuksia käsittelevälle taholle. Mikäli laskusta ei ole reklamoitu em. tavalla ja määräajassa katsotaan lasku hyväksytyksi. Laskun riidattomat osat ovat mahdollisesta reklamaatiosta huolimatta
suoritettava maksuehtojen mukaisesti. Toimeksiantajalla ei ole oikeutta kuitata maksettavista laskuista riidattomia eikä riidanalaisia vastasaataviaan,
vaan laskut on maksettava aina täysimääräisesti. Viivästyskorko määräytyy
korkolain mukaan. Toimittajalla on oikeus pidättyä Toimeksiannon ja vahvistettujen kuljetusta suorittamisesta ilman mitään korvausvastuuta, jos Toimeksiantaja ei ole ilman hyväksyttävää syytä maksanut laskuaan seitsemän
(7) päivän kuluessa sen erääntymisestä tai Toimeksiantaja on joutunut ilmeisiin maksuvaikeuksiin eikä toimita Toimittajan hyväksymää riittävää vakuutta
Toimittajan avointen saatavien ja tulevien vahvistettujen tilausten maksamisen vakuudeksi. Mikäli Toimittaja veloittaa Toimeksiannosta Toimeksiantoon
käytetyn ajan mukaan, Toimittajan kuljettajan lakisääteisiä lepo-, ruoka- tai
muita taukoja ei vähennetä Toimeksiantoon käytetystä ajasta, johon veloitus
perustuu.
8. Ylivoimainen este
Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita
ovat mm. laillinen lakko, lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide (laillinen

Edellä olevan kiellon rikkomisesta maksettava sopimussakko on palvelukseen
otetulle henkilöllepalvelukseen ottoa edeltävä, Osapuolen maksama, kuuden
(6) kuukauden ennakonpidätyksen alaista bruttopalkkaa vastaava määrä, kuitenkin vähintään 10.000,00 euroa (kymmenentuhattaeuroa)
10. Muutokset ja siirrot

Se, että Toimittaja jättää käyttämättä jonkin Osapuolten väliseen sopimussuhteeseen perustuvan oikeutensa tai luopuu jossakin tapauksessa vetoamasta
sopimussuhteeseen perustuvaan oikeuteensa, ei rajoita Toimittajan oikeutta
myöhemmin vastaavissa tapauksissa ja muutoin vedota sopimussuhteen ehtoihin kaikilta osin.
Jos Osapuolten välisen sopimussuhteen jokin yksittäinen sopimusehto osoittautuu pätemättömäksi tai mitättömäksi, ei se vaikuta sopimusten pätevyyteen muilta osin. Pätemättömän tai mitättömän ehdon tilalle tai sopimukseen
jääneiden aukkojen täyttämiseksi sovelletaan niitä kohtuulliseksi katsottavia
säännöksiä, joita Osapuolten voitaisiin katsoa tarkoittaneen sovellettavaksi,
heidän taloudelliset tavoitteensa huomioiden.
11. Laki ja riidanratkaisu.
Osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse neuvotteluissaan sovintoon, ratkaistaan riitaisuudet lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja menettely käydään suomen kielellä.
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RAHDITUSPERUSTEEN MÄÄRITYS RAHTIASIAKKAILLE
Lähettäjä on velvollinen antamaan jokaisesta lähetyksestä rahtikirjan, jossa on rahdituspainon määrittelemiseksi seuraavat tiedot:
•
•
•

lähetyksen todellinen bruttopaino ja mitat (pituus, leveys, korkeus)
kuutiotilavuus kuutiometreinä yhden desimaalin tarkkuudella, mikäli tavaran tilavuuspaino on alle 333 kg / m³
pitkän tavaran pituus

Tilavuuspaino 333 kg / m³, mittaus kollin äärimitoista (pituus x leveys x korkeus)
Käytetään rahdituspainona lähetyksissä, mikäli todellinen paino on
pienempi kuin 333 kg / m³ ja lähetyserän päälle eikä alle voi kuormata muuta tavaraa. Mikäli lähetys ei ole päälle lastattavissa, saadaan kokonaistilavuus kertomalla pituus x leveys x 2,3 m
Lähetyksen tilavuuspaino saadaan kertomalla kokonaistilavuus kuutiopainolla 333 kg.
Lähetyksen mitat on merkittävä rahtikirjaan (pituus x leveys x korkeus)
Lavapaino
Lavapainoa käytetään rahdituspainona lähetyksissä, kun lavan korkeus
on yli 1,2 m
•
•
•
•

lähetys on koottu FIN – tai vastaavankokoiselle kuormalavalle: 925 kg / lava (0,5 lvm)
lähetys on koottu EUR – tai vastaavankokoiselle kuormalavalle: 740 kg / lava (0,4 lvm)
lähetys on koottu myymälälavalle tai vastaavalle: 370 kg
/ lava (0,2 lvm)
lähetys on koottu rullakkoon (0,68 m x 0,8 m), paino alle
420 kg: 420 kg

Lavametripaino 1850 kg / lavametri
Lavametripainoa käytetään rahdituspainona lähetyksissä, mikäli lähetys varaa kuormatilan koko leveydeltään sidottuna / tuettuna ja lähetyksen alle, päälle tai sivulle ei voi kuormata muuta tavaraa. Rahdituspaino saadaan kertomalla lähetyksen kuormaamiseen käytetty lavametrimäärä lavametripainolla 1850 kg.
Päällelastaus
Usean kollin lähetyksessä kollit ovat keskenään päällelastattavissa
(max 2,4 m korkeus), kollit koneellisesti käsiteltäviä, tiiviitä ja tasaisia ja painonsa puolesta päällelastattavia.
Pitkät esineet ja esineniput (lähetyksen pituus aina rahtikirjaan)
•
•
•
•

esinepituus 2,4 – 3,9 m, 2 x oma paino: kuitenkin vähintään 150 kg
esinepituus 4,0 – 5,9 m, 3 x oma paino: kuitenkin vähintään 250 kg
esinepituus 6,0 – 9,9 m, 4 x oma paino: kuitenkin vähintään 500 kg
esinepituus 10,0 m tai enemmän, 6 x oma paino: kuitenkin vähintään 1000 kg

Alle 40 kg:n yksittäisissä lähetyksissä käytetään todellista painoa.
Pituuskertoimella kerrottu rahdituspaino on enimmillään lähetykseen
käytettyjen lavapaikkojen lukumäärä kerrottuna lavapaikkapainolla.
Rahdinkuljettajalla on aina oikeus muuttaa rahdituspaino oikeaksi
ja veloittaa sen perusteella.
PALVELUMAKSUT
Polttoainelisä
Kuljetusmaksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva polttoainelisä.

Rahdinkorotukset
•
•
•

Lämpösäädellyt kuljetukset, lämminkuljetuskorotus (kuljetuslämpötila > 0˚C)
20 %
Vaarallisten aineiden kuljetus, VAK-korotus kaikissa luokissa
20 %
Kylmäkuljetuskorotus
tapauskohtaisesti

Samaan lähetykseen voi kohdistua useampia korotuksia. Rahdin korotukset peritään lähetyskohtaisesti rahtikirjan kokonaisrahdituspainon
mukaan.
VELOITUKSET RAHTIIN SISÄLTYMÄTTÖMISTÄ TOIMENPITEISTÄ
Puutteellinen rahtikirjainformaatio
Mikäli rahtikirjatietoja joudutaan korjaamaan tai täydentämään, veloitetaan lisämaksuna rahdinmaksajalta 10 € / rahtikirja.
Kuormaamis-, purkamis- ja odotusaikojen ylitys
Kuljetusmaksuihin sisältyy kuormaamis-, purkamis-, ja odotusaikaa
seuraavasti:
•
•
•
•

Rahdituspaino
Rahdituspaino
Rahdituspaino
Rahdituspaino

max. 5 tn, 15 minuuttia
max. 10 tn, 30 minuuttia
max. 20 tn, 45 minuuttia
yli 20 tn, 60 minuuttia

Edellämainittujen aikojen ylityksestä peritään lisämaksua 13 € / alkava 15 minuuttia
Isojen erien (> 2500 kg) purut ja lastaukset perälauta-autolla
Mikäli purku- tai lastausolosuhteet vaativat perälauta-auton käyttöä
tai mikäli lähettäjä ja / tai vastaanottaja niin vaativat, veloitamme
tällöin lisämaksuna purusta tai lastauksesta 22,00 € / tn, minimiveloitus 54,00 € / lähetys.
Avisointimaksu
Avisointimaksu (soittomaksu) 3 € / kerta veloitetaan, kun toimitusaika, jakeluosoite tms. tieto joudutaan varmistamaan asiakkaan pyynnöstä esimerkiksi rahtikirjamerkinnällä.
Sisäänkanto
Lähetyksen sisäänkanto veloitetaan toteutuneen ajan mukaisesti, 15 €
/ alkava 15 minuuttia.
Kuljetus lauantaina, sunnuntaina tai pyhäpäivänä
Jos kuljetus tai osa siitä suoritetaan asiakkaan pyynnöstä lauantaina,
sunnuntaina tai pyhäpäivänä, aiheutuneet lisäkustannukset peritään
rahdinmaksajalta kustannusten mukaan.
Hukka-ajo
Tilaus peruutettu myöhässä tai muu vastaava hukka-ajo, laskutus toteutetaan kustannusten mukaan.
Ylimääräinen nouto- tai jakelumaksu
Lähettäjän puutteellisista kuljetustiedoista johtuva ylimääräinen
nouto- tai jakelukerta veloitetaan kustannusten mukaan.
Säilytys ja varastointi
Sopimuksen mukaan.
Puutteellisen pakkauksen korjaaminen veloitetaan toteutuneiden
kustannusten mukaan.
Kaikki palvelumaksut veloitetaan rahdinmaksajalta. Kaikkiin hintoihin lisätään aina kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

