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AS Schenker jätab endale õiguse hindu muuta  ette teatamata. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad.                                              

Arveldustingimused: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 laadimismeeter (ldm) = 1850 kg.Hinnakiri ei sisalda riiklikke makse, lõivusid ning tasusid lähte- ja sihtriigis. Teenuste 

osutamisel kohalduvad Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon üldtingimused 2015, Rahvusvaheliste kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR) ja 

muud õigusaktid ning AS Schenker autoveotingimused .Kõik loetletud AS Schenker dokumendid on saadaval kodulehel www.dbschenker.ee. Kõik hinnakirjas 

loetletud teenused kehtivad tööajal, esmaspäevast reedeni kell 08:00-16:30. 

  

AS Schenker lisateenuste hinnakiri maanteetranspordil alates 01.11.2017 
                                     
              
VASTUTUS  

  

Teenuste osutamisel kohaldatakse Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimusi, Eesti 
Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Autokaubaveo Üldtingimusi, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise 

Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimusi, Rahvusvaheliste kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR), 
AS Schenker tõlgendust Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) tarnetingimuste versioonist 

Incoterms/Combiterms 2000 (kohaldatav ka Incoterms®2010 puhul) ning muid normatiivakte.  

  

VEOSEKINDLUSTUS  

  

AS Schenker vastutus on piiratud vastavalt CMR konventsioonile 8,33 SDR-ga veose või selle osa brutokaalu 
iga kilogrammi kohta. Kliendi riskide maandamiseks vahendab AS Schenker veosekindlustuslepingu 

sõlmimist AS Schenker poolt valitud kindlustusandjaga. Veosekindlustuslepingu sõlmimise soovist tuleb  

Arvelduskood TOLLIMISTEENUSED EESTIS AS SCHENKERI TRANSPORDIGA 
Summa 

EUR Ühik 

E-301/I-702 Tollideklaratsiooni vormistamine (IM,EX) 20,00 põhileht 

E-308/I-707 koos elektroonilise aktsepteerimisega tollis   6,00 lisaleht 

    
E-302/I-705 EU-sisese transiitdeklaratsiooni vormistamine  25,00 deklaratsioon 

     
711 Tolliväärtusdeklaratsiooni vormistamine     7,00 deklaratsioon 

     
251 EUR ja ATR sertifikaadi vormistamine koos kinnitusega tollis 30,00 saadetis 

    
E-331/I-731 Kaupade füüsiline kontroll tollitöötaja juuresolekul                                         17,00 tund 

  17,00 miinimum 

710 Tollideklaratsiooni korrigeerimine või annulleerimine  24,00 deklaratsioon 

    
706 Transiitdeklaratsiooni või TIR-Carneti lõpetamine   15,00 saadetis 

    
592 TIR-Carneti vormistamine  25,00 vihik 

    
E-305/I-736 Maksuteenus  1,5% maksudest 

 Arvestatakse juhul kui AS Schenker tasub kliendi eest kauba 3,80 miinimum 

 tollimisega seotud riiklikud maksud (maksuteenuse % arvestatakse tasutud maksudest)   
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Arvelduskood TOLLIMISTEENUSED EESTIS MUU TRANSPORDIGA 
Summa 

EUR Ühik 

E-301/I-702 Tollideklaratsiooni vormistamine (IM,EX) 26,00 põhileht 

E-308/I-707 koos elektroonilise aktsepteerimisega tollis   12,00 lisaleht 

    
711 Tolliväärtusdeklaratsiooni vormistamine     13,00 deklaratsioon 

     
E-331/I-731 Kaupade füüsiline kontroll tollitöötaja juuresolekul                                         17,00 tund 

  17,00 miinimum 

710 Tollideklaratsiooni korrigeerimine või annulleerimine  30,00 deklaratsioon 

    
706 Transiitdeklaratsiooni või TIR-Carneti lõpetamine   20,00 saadetis 

    
701 Ekspedeerimistasu 20,00 saadetis 

    
592 TIR-Carneti vormistamine  35,00 vihik 

    
E-305/I-736 Maksuteenus  1,5% maksudest 

 Arvestatakse juhul kui AS Schenker tasub kliendi eest kauba 3,80 miinimum 

 

tollimisega seotud riiklikud maksud (maksuteenuse % arvestatakse tasutud maksudest) 
   

Arvelduskood LISATEENUSED 
Summa 

EUR Ühik 

E-402/I-610 Lisalaadija 20,00 tund 

 Arvestatatakse juhul, kui kauba peale- või mahalaadimisel 20,00 miinimum 
 vajatakse lisa tööjõudu.    

    
581 Laadimistöö kliendi juures 20,00 tund 

 Kauba ümberpaigutamine veovahendist kliendi soovil, 20,00 miinimum 

 ei hõlma kauba tarnet hoonesse   

    
807 Kojutarne lisa rahvusvahelistel vedudel (teenus võimalik ainult EU riikides)   36,00 veokiri 

 Eraisiku tarne ja tarne ettevõttele, mis on registreeritud eramus või korteris või Lisatasu lisandub 

 mille tarneaadressil ei viibita tööajal pidevalt, sisaldab ette helistamist ja  veohinnale 

 saadetise toimetamist kokkulepitud ajal   

    
807 Kojutarne lisa Eesti sisestel vedudel 11,50 veokiri 

 Eraisiku tarne ja tarne ettevõttele, mis on registreeritud eramus või korteris või Lisatasu lisandub 

 mille tarneaadressil ei viibita tööajal pidevalt, sisaldab ette helistamist ja  veohinnale 

 saadetise toimetamist kokkulepitud ajal   

    
808 Korrustele tarne kuni kolmas korrus lifti olemasolul ja eeldusel, et saab kasutada 15,00 1/2EUR-alus 

 käsikäru. Alates neljandast korrusest erikokkuleppel 30,00 EUR-alus 

 EUR-aluseks loetakse alust 1200x800mm, maks.740 arvestuslikku kg   

 1/2 EUR-aluseks loetakse alust 600x800mm, maks.370 arvestuslikku kg   

    
- Korrustele tarne kuni kolmas korrus, 1 saadetis kuni 10 kg, pikkusega maksimaalselt 2,40 m Tasuta 1 saadetis 

 Maksimaalne paki tarne aeg 10 minutit   

    
808 Korrustele tarne 1 saadetis 11 - 30kg 20,00 tund 

 Vajalik teenuse eelnev kokkuleppimine klienditeenindusega 1 tööpäev ette 20,00 miinimum 
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Arvelduskood LISATEENUSED 
Summa 

EUR Ühik 

809 Hoones sisejaotus               4,00 alus 

 Alusel kauba hoonesse tarnimine auto kaubaruumi või tagaluugiga samal  tasapinnal,   

 kuni 6 m eeldusel, et kaupa on võimalik transportida lavasiirdekäruga   

    
431 Puudulike andmete täiendamine ja/või korrigeerimine tellimuses 4,50 saadetis 

 Arvestatakse juhul, kui tellimuses esitatud korje ja/või tarneaadress on vale ja/või puudulik,    

  puudub kontakttelefon eraisiku tarnele ja ettevõtte tarnele, mis on registreeritud   

 eramus või korteris mille tarneaadressil ei viibita tööajal pidevalt   

    
618 Pika kauba lisatasu rahvusvahelisel ja siseriiklikul veol DB Schenker System 25,00 saadetis 

 Pikkadeks kaupadeks loetakse kaupu, mille pikkus ületab 2,4 m ja kaal on suurem, kui 30 kg.  Lisatasu lisandub 

 Pikkade kaupade arvestuse aluseks on 400 kg = 1m. Juhul, kui pikk kaup võtab enda alla   veohinnale 

 kaubaruumi jooksva meetri, on arvestuse aluseks laadimismeeter (ldm), 1 ldm = 1850 kg.   

  Kui pika kauba tegelik kaal ületab arvestusliku pika kauba kaalu arvestuse, arvestatakse    

 tegelikku kaalu. Alati loeb maksimaalne näitaja.   

 Pikad kaubad määratlus: L1 L2 

 Maksimaalne pikim külg 3,00 m 6,00 m 

 Maksimaalne teine pikim külg 1,20 m 0,40 m 

 Maksimaalne kõrgus 2,20 m 0,40 m 

 Maksimaalne kaal per ühik 1500 kg 30 kg 

 Maksimaalne pakkeüksuste arv per saadetis Piiranguta 10 

 

Saadetised, mis ei mahu antud piirangutesse, käsitletakse erikokkuleppel DB Schenker Direct 
tootena   

    
435 Valede andmete korrigeerimine tellimuses 5,50 saadetis 

 Arvestatakse juhul, kui tellimuses esitatud kauba kaal ja/või mõõdud ei vasta tegelikkusele   

    
436 Manuaalse tellimuse käsitlemine 9,00 saadetis 

 Arvestatakse juhul, kui tellimus ei ole esitatud e-Scenkeri kaudu või EDI teel   

    
566 Tarnetingimuse muutmine (Incoterms/Combiterms) 35,00 saadetis 

    
432 Eelteavitus rahvusvahelistel vedudel (Pre-notice) 7,00 saadetis 

 Arvestatakse juhul, kui kaubasaatja soovib, et kaubasaajat eelteavitataks kauba   

 saabumisest. Kauba saabumise aega ja päeva ei saa klient määrata. Kaubasaatja   

 kohustub tellimuse esitama e-Schenkeris koos kaubasaaja kontaktisiku telefoni   

 numbri ja e-meili aadressiga   

    
433 Jaotus tellitud kuupäeval rahvusvahelistel vedudel (Fix Day) 15% veohinnast 

 Arvestatakse juhul, kui kaubasaatja soovib, et kaup viiakse kaubasaajale kokkulepitud 15,00 miinimum 

 kuupäeval. Kokkulepitud kuupäeva saab määrata tuginedes AS Schenker kodulehel   

 olevale veograafikule + 1-3 tööpäeva. Kaubasaatja kohustub tellimuse esitama   

 e-Schenkeris koos kaubasaaja kontaktisiku telefoni numbri ja e-meili aadressiga   

    
437 Jaotus tellitud kuupäeval rahvusvahelistel vedudel (Fix Day to be agreed) 15,00 saadetis 

 Arvestatakse juhul, kui kaubasaatja soovib, et kauba kohaletoimetamise kuupäev    

 lepitakse kokku kaubasaajaga peale kauba sihtterminali jõudmist.  Kokkulepitud   

 kuupäeva saab määrata tuginedes AS Schenker kodulehel  olevale veograafikule    

 + 1-3 tööpäeva.  Kaubasaatja kohustub tellimuse esitama  e-Schenkeris   

 koos kaubasaaja kontaktisiku  telefoni numbri ja e-meili aadressiga   
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Arvelduskood LISATEENUSED 
Summa 

EUR Ühik 

203 Pakkeühikute sildistamine aadresskleebistega 3,00 silt 

 Arvestatakse juhul, kui pakkeühik(ud) on markeerimata nõuetekohase sildiga või kui klient   

 soovib pakkeühiku(te) sildistamisteenust. Nõuetekohane silt sisaldab SSCC standardile    

 vastavat joonkoodi. Nõuetekohased sildid on saadaval e-Schenkeri keskkonnas tasuta   

    
831 EKSPRESS TEENUS Eesti sisestel vedudel tellimusega samal tööpäeval 25,00 veokiri 

 Kaup on võimalik kohale toimetada sama tööpäeva jooksul, kui klient on Lisatasu lisandub 

 teenuse tellinud hiljemalt pealelaadimispäeval kell 09:00 veohinnale  
 Teenust pakume tellimustele, mille pealelaadimine on  Tallinnas ja sihtkoht on Tallnnas   

 

EKSPRESS TEENUS    

Pealelaadimine tsoonist  
Tellimuse 

esitamise aeg kuni  

Peale laadimine 
kliendi juurest 

kuni  

Kohale toimetamine 
saajale kuni  

Kohale toimetamine 
tsooni 

1 P0 09:00  P0 10:00  P0 16:30  1 
P = tööpäev     

 

832 Jaotus kokkulepitud kellaajal Eesti sisesel veol 25,00 veokiri 

 Kellaajaline kokkulepe peab olema AS Schenkeri klienditeeninduse poolt kirjalikult  Lisatasu lisandub 

 aktsepteeritud ja kinnitatud  veohinnale 

    
833 Taksovedu Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Pärnus 25,00 tund 

 Kauba pealelaadimine ja kohaletoimetamine toimub väljaspool sõiduplaani ja 50,00 miinimum 

  kliendi poolt soovitud aegadel. Teenus on vaja eelnevalt kooskõlastada   

 klienditeenindusega. Veovahendina on arvestatud pakibussi või tagaluukautoga.   

 Tunni arvestus algab ja lõppeb Schenkeri terminalis Tallinnas, Tartus, Jõhvis või   

 Pärnus   

    
833 Taksovedu väljaspool Tallinnat, Tartut, Jõhvit, Pärnut 1,00 läbisõidu km 

 Kauba pealelaadimine ja kohaletoimetamine toimub väljaspool sõiduplaani ja 50,00 miinimum 

  kliendi poolt soovitud aegadel. Teenus on vaja eelnevalt kooskõlastada   

 klienditeenindusega. Veovahendina on arvestatud pakibussi või tagaluukautoga.   

 Läbisõidu arvestus algab ja lõppeb Schenkeri terminalis Tallinnas, Tartus, Jõhvis või   

 Pärnus   

    
561 Kordusvedu rahvusvahelisel veol 30% veohinnast 

 Arvestatakse juhul, kui kliendist sõltuvatel asjaoludel esmase tarnega ei olnud 25,00 miinimum 

 võimalik kaupa üle anda või peale korjata   

    
834 Kordusvedu Eesti sisesel veol 100% veohinnast 

 Arvestatakse juhul, kui kliendist sõltuvatel asjaoludel esmase tarnega ei olnud 13,00 miinimum 

 võimalik kaupa üle anda või peale korjata   

    
E-402/I-610 Muu tellitud töö terminalis   20,00 tund 

 Kulumaterjalid arvestatkse lisaks 10,00 miinimum 

    
481 EUR mõõdus puitaluse müük 7,00 alus 

    
617 Puitaluse kiletamine, sisaldab kile maksumust 1,25 alus 
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Arvelduskood SULARAHA KÄITLEMINE, MEELDETULETUSKIRI, POD VÄLJASTUS 
Summa 

EUR Ühik 

E-309/I-709 Sularaha käitlemise tasu, mis makstakse AS Schenker kassasse 1% summast  

  15,00 miinimum 

    
- Meeldetuletuskiri maksetähtaja ületamise kohta - tase 1   Tasuta   

770 Meeldetuletuskiri maksetähtaja ületamise kohta - tase 2   10,00 kiri 

770 Meeldetuletuskiri maksetähtaja ületamise kohta - tase 3 20,00 kiri 

    
771 Arhiveeritud veokirjade (POD) allkirjastatud eksemplaride väljastamine 10,00 veokiri 

 vanemad kui 3 kuud   

    

    

Arvelduskood ÜLENORMATIIVNE SEISUAEG JA TREILERI RENT 
Summa 

EUR Ühik 

537 Tent treileri rent 35,00 ööpäev 

 Hind ei sisalda veduki juuresolekut. Arvestatakse juhul, kui treileri peale/mahalaadimine     

 viibib kliendist sõltuvatel asjaoludel. Maksimaalne aeg treileri rendiks on 3 ööpäeva.   

 Alates 4 päevast ladustatakse kaup AS Schenkeri terminali. Hinnale lisandub terminalis   

 käsitluse ja hoiustamise tasu. Impordi/Ekspordipäev on maksuvabad.   

    
537 Isotermilise treileri rent 55,00 ööpäev 

 Hind ei sisalda veduki juuresolekut. Arvestatakse juhul, kui treileri peale/mahalaadimine     

 viibib kliendist sõltuvatel asjaoludel. Maksimaalne aeg treileri rendiks on 3 ööpäeva.   
 Alates 4 päevast ladustatakse kaup AS Schenkeri terminali. Hinnale lisandub terminalis   

 käsitluse ja hoiustamise tasu. Impordi/Ekspordipäev on maksuvabad.   
 

   
E-130/I-830 Ülenormatiivne seisuaeg   4,50 iga alustatud 

 Seisuaeg on lisaks veohinnas sisalduvale laadimisajale kauba peale- või mahalaadimiseks  15 minutit 

  kulunud aeg. Seisuaeg peab olema veokirjal  fikseeritud ja kliendi poolt kinnitatud   

 Veohinnas sisalduv laadimisaeg:   

 Pakisaadetis arvestusliku kogukaaluga 35 kg, sisaldades 1 pakkeühikut kuni 10 minutit 
 Väikesaadetis arvestusliku kogukaaluga 36 - 2499 kg kuni 20 minutit 

 Saadetis arvestusliku kogukaaluga 2500 – 5000 kg  kuni 30 minutit 

 Saadetis arvestusliku kogukaaluga 5000 – 10000 kg  kuni 45 minutit 

 Saadetis arvestusliku kogukaaluga 10001 - 24000 kg  kuni 60 minutit 
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Arvelduskood TERMINALI KÄSITLUS 
Summa 

EUR Ühik 

E-400/I-600 Kauba käsitlemine terminalis (alus kaaluga kuni 740 kg) 2,65 alus 

  7,00 miinumum 

    
E-400/I-600 Kauba käsitlemine terminalis (alus kaaluga alates 741 kg) 0,35 100 kg 

  7,00 miinimum 

    
E-400/I-600 Kauba käsitlemine terminalis (lahtine kaup / kaup aluseta) 1,30 100 kg 

  7,00 miinimum 
    

E-400/I-600 Pikkade kaupade käsitlemine terminalis 25,00 saadetis 

 Pikkadeks kaupadeks loetakse kaupu, mille pikkus ületab 2,4 m ja kaal on suurem, kui 30 kg.  + 2,30 100 kg 

 Pikkade kaupade arvestuse aluseks on 400 kg = 1m. Juhul, kui pikk kaup võtab enda alla    

 kaubaruumi jooksva meetri, on arvestuse aluseks laadimismeeter (ldm), 1 ldm = 1850 kg.   

  Kui pika kauba tegelik kaal ületab arvestusliku pika kauba kaalu arvestuse, arvestatakse    

 tegelikku kaalu. Alati loeb maksimaalne näitaja.   

 Pikad kaubad määratlus: L1 L2 

 Maksimaalne pikim külg 3,00 m 6,00 m 

 Maksimaalne teine pikim külg 1,20 m 0,40 m 

 Maksimaalne kõrgus 2,20 m 0,40 m 

 Maksimaalne kaal per ühik 1500 kg 30 kg 

 Maksimaalne pakkeüksuste arv per saadetis Piiranguta 10 

 Saadetised, mis ei mahu antud piirangutesse, käsitletakse ainult erikokkuleppel   
    

E-401/I-601 Hoiustamine terminalis 6,00 alus/ööpäev 

 Hoiustamist terminalis arvestatakse kauba saabumisel/väljumisel alates 4-st päevast.    

 3 päeva jooksul kauba mitte väljavõtmisel arvestatakse hoiutasu alates saabumise   

 päevast. Kasutatakse olenemata tarnetingimusest   

    

    

Arvelduskood ISOTERMILISED VEOD 
Summa 

EUR Ühik 

575 Lisa Eesti sisesele veohinnale  20% veohinnast 

    

 Lisa rahvusvahelisele veohinnale:   
575 Soome   25% veohinnast 

  60,00 miinimum 

    
575 Baltikum   25% veohinnast 

  90,00 min. 

    

Arvelduskood OHTLIKE AINETE VEDU EESTI SISESTEL VEDUDEL (ADR) 
Summa 

EUR Ühik 

434 Hinnalisa veohinnast 20% veohinnast 
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loetletud teenused kehtivad tööajal, esmaspäevast reedeni kell 08:00-16:30.   

    

   

EESTI SISESTE VEDUDE STANDARD TEENUSED 

Eesti siseste vedude graafikute aluseks on alloleval kaardil kujutatud tsoonid.  

  

 

Eesti siseste vedude puhul pakume alljärgnevaid teenuseid: Sõiduplaanijärgne kaubavedu üle Eesti.  Kohaletoimetamine 

tööpäeva jooksul. Standard teenusele kehtib tavahind. 
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AS Schenker jätab endale õiguse hindu muuta  ette teatamata. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad.  

Arveldustingimused: 1 M3 (cbm) = 333 kg, 1 laadimismeeter (ldm) = 1850 kg.Hinnakiri ei sisalda riiklikke makse, lõivusid ning tasusid lähte- ja sihtriigis. Teenuste 

osutamisel kohalduvad Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon üldtingimused 2015, Rahvusvaheliste kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR) ja 

muud õigusaktid ning AS Schenker autoveotingimused .Kõik loetletud AS Schenker dokumendid on saadaval kodulehel www.dbschenker.ee. Kõik hinnakirjas 

loetletud teenused kehtivad tööajal, esmaspäevast reedeni kell 08:00-16:30.   

    

   

STANDARD TEENUS     

Pealelaadimine tsoonist  
Tellimuse 

esitamise aeg kuni  
Pealelaadimine kliendi 

juurest kuni  

Kohaletoimetamine saajale  

Tsoon  Aeg  

1 

P0 14:00  
e-Schenkeri 

tellimus 
 P0 13:00 

manuaalne tellimus 

P0 kuni 17:00  1-4 P1  

2 

P0 10:00  
e-Schenkeri 

tellimus 
 P0 09:00 

manuaalne tellimus 

P0 kuni 12:00  1-4 P1  

3 

P0 14:00  
e-Schenkeri 

tellimus 
 P0 13:00 

manuaalne tellimus 

P0 kuni 17:00  1-4 P1  

4 

P0 10:00  
e-Schenkeri 

tellimus 
 P0 09:00 

manuaalne tellimus 

P0 kuni 12:00  1-4 P1  

5 Saaremaa 

P0 10:00  
e-Schenkeri 

tellimus 
 P0 09:00 

manuaalne tellimus 

P0 kuni 12:00  1-4 P2  

5 Hiiumaa 

P0 10:00  
e-Schenkeri 

tellimus 
 P0 09:00 

manuaalne tellimus 

P0 kuni 12:00  1-4 P3  

1-5 Vastavalt tsoonile  Vastavalt tsoonile  5 Saaremaa P2  

1-5 Vastavalt tsoonile  Vastavalt tsoonile  5 Hiiumaa P3  

P = tööpäev; P0 = tellimuse esitamise päev; P1 = tellimuse esitamise päev  +1. Kõik kauba pealekorje-ja tarneajad on eeldatavad 

ja kehtivad normaaloludes ning vajaliku kaubaruumi  olemasolul. Tegemist ei ole ajalubadusega. 


