
Ei-sähköisten tilausten käsittelymaksu 

Rahdinmaksajalta veloitetaan lähetyskohtainen lisämaksu, 
jos koti- tai ulkomaan kuljetus tilataan muilla kuin sähköisil-
lä tilauskanavilla. Maksuttomia sähköisiä tilauskanavia ovat 
DB Schenkerin verkkopalvelut ja EDI-yhteydet.
7,00 €/lähetys
            
Kollikohtaisen SSCC-viivakoodillisen osoitelapun  
kirjoittaminen  

Jos lähetyksestä puuttuu SSCC-viivakoodillinen kolli osoite-
lappu, rahdinmaksajalta veloitetaan osoitelapun kirjoit-
tamisesta kollikohtainen lisämaksu. Yhdeltä lähetykseltä 
peritään enintään 10 kolliosoitelapun hinta.
1,70 €/kolliosoitelappu

Kuljetuksen keskeytysmaksu 

Jos kuljetus keskeytetään vastaanottajan tai muun kuljetus-
toimeksiantajan pyynnöstä, rahdinmaksajalta veloitetaan 
kuljetuksen keskeytyksestä lähetyskohtainen lisämaksu. 
16,00 €/lähetys

Kuormatilan puhdistusmaksu

Rahdinmaksajalta veloitetaan kuormatilan puhdistuksesta 
kiinteä lisämaksu, jos kuormatila joudutaan lähetyksen 
vuoksi puhdistamaan.
86,00 €

Lauttamaksu

Rahdinmaksajalta veloitetaan lähetyskohtainen lautta-
maksu, jos nouto- tai toimituspaikkaan pääsee ainoastaan 
lautalla tai lossilla.
33,50 €/lähetys/lauttayhteys

Lauttamaksu Ahvenanmaan kotimaan kuljetuksille

Rahdinmaksajalta veloitetaan korotettu kuljetusmaksu, jos 
kuljetustoimeksiantoon liittyy Ahvenanmaan liikennettä.
Kotimaan kuljetusmaksu + 8,5 %

Luovutus- ja vastaanottomaksu

Rahdinmaksajalta veloitetaan kiinteä lisämaksu, jos  
lähettäjä tuo lähetyksen terminaaliimme tai vastaanottaja 
noutaa lähetyksen terminaalistamme. Terminaaliin purettu 
lähetys on noudettava yhden arkivuorokauden kuluessa 
lähetyksen saapumisesta.
17,00 €

Metropolialuelisä kansainvälisessä liikenteessä

Eräiden Euroopan suurkaupunkien tuontinoudoista ja 
vientijakeluista veloitetaan lähetyksen rahdituspainon mu-
kaan määräytyvä lisämaksu. Postinumeroalueet, joita lisä 
koskee, ovat nähtävissä eSchenkerin hinnoittelussa.

Painoluokka kg Lisämaksu  € per 
painoluokka

1 – 50 3,20

51 – 100 3,20

101 – 200 3,20

201 – 300 4,20

301 – 400 5,30

401 – 500 7,40

501 – 600 9,50

601 – 700 10,50

701 – 800 12,60

801 – 900 13,70

901 – 1000 14,70

1001 – 1250 17,90
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Maakuljetusten lisämaksut



Tilastointimaksu 

Asiakkaan toimeksiannosta tehdystä kuljetusmäärien pe-
rustietojen tilastoinnista veloitetaan 64,00 €/toimeksianto.
Laajemmat tilastoinnit suoritetaan tuntiveloituksella muun 
työn mukaisesti.

Toimenpidemaksu kansainvälisessä liikenteessä 
 
sisäkauppa 20,00 €/lähetys
ulkokauppa 37,00 €/lähetys
Ulkokaupalla tarkoitetaan EU:n tulli- ja/tai verorajan  
ylittäviä lähetyksiä. 

Toimitus yksityishenkilölle 

Mikäli kuluttajalle toimitettavaa lähetystä ei ole tilattu  
DB SCHENKERsystem home -tuotteena, veloitamme lähe-
tyskohtaisen lisämaksun. Lähetyksesi mahdollisesta kellon-
aikajakelusta, jakeluajankohdan sopimisesta, säilytyksestä 
ja vastaanottajasta johtuvasta kuljetuksen keskeytyksestä 
veloitetaan lisämaksut. 
24,50 €/lähetys

Turha noutokäynti

Rahdinmaksajalta veloitetaan turhasta noutokäynnistä so-
pimuksen mukainen hinta, jos lähetystä ei voida noutaa eikä 
kuljetustoimeksiantoa ole peruttu määräaikaan mennessä.
Minimiveloitus 8,00 € 

Ulkopuolinen huolitsija

Tulliselvityksen asiakirjojen ja tietojen kokoaminen ulko-
puoliselle huolitsijalle sekä tullauspäätöksen valvonta.
62,00 €/lähetys

Uudelleenlavoitusmaksu 

Lavoitamme lähetyksen uudelleen, jos se ei mahdu kuorma-
tilaan tai se voi rikkoutua kuljetuksen aikana lähetyksen 
mittojen, pakkaustavan tai pakkausmateriaalin vuoksi. Täs-
sä tapauksessa rahdinmaksajalta peritään rahti muuttuneen 
rahditusperusteen mukaan.
2,80€ / 100 kg
minimiveloitus 28,00 €

Uusintakäynti

Jos nouto tai jakelu joudutaan uusimaan, rahdinmaksajalta 
veloitetaan uusintakäynnistä sopimuksen mukainen hinta. 
Veloitus voi sisältää lähi-, etä- ja erikoisalueiden hintoja.
Minimiveloitus 8,00 € 

Painoluokka kg Lisämaksu  € per 
painoluokka

1251 – 1500 22,10

1501 – 1750 26,30

1751 – 2000 29,40

2001 – 2500 34,70

Muu työ 

Toimeksiantajalta veloitetaan tehdystä muusta työstä 
aikaperusteinen lähetyskohtainen lisämaksu, jos palvelun 
tuottamiseksi on esimerkiksi selvitettävä puutteellisia 
rahtikirja-, osoitelappu- tai vastaanottajatietoja tai tehtävä 
asiakkaan pyytämää laajempaa tilastointia.
26,50 € / alkava 15 min / lähetys

Odotusaika 

Palveluun sisältyy DB SCHENKERsystem, DB SCHENKER-
system premium ja DB SCHENKER parcel -tuotteissa 30 mi-
nuuttia lastaus- ja purkuaikaa mahdollisine odotuksineen. 
Vastaava aika DB SCHENKER part load ja DB SCHENKER  
full load -tuotteissa on 60 minuuttia. Jos lastaus tai purku 
kestää tätä kauemmin, rahdinmaksajalta veloitetaan ylime-
nevästä odotusajasta aikaperusteinen lisämaksu.
42,00 € / alkava 30 min

Punnitus- tai mittausmaksu

Rahdinmaksajalta veloitetaan lähetyskohtainen lisämaksu, 
mikäli mittaamalla todettu paino, tilavuus tai muu mitta 
poikkeaa olennaisesti tilaustiedoista.
11,00 €/lähetys

Säilytys terminaalissa tai kuormatilassa 

Rahdinmaksajalta veloitetaan lähetyskohtainen lisämaksu, 
jos alle 2500 kg:n lähetyksiä on säilytettävä tilapäisesti 
terminaalissamme, sen alueella tai kuormatilassa. Säilytys 
tapahtuu aina asiakkaan vastuulla. Yli 2500 kg:n lähetyksis-
tä veloitetaan kuljetusyksikkökohtainen seisontapäivämak-
su. ADR-luokiteltujen lähetysten tilapäinen säilytys vain 
erillisen sopimuksen ja hinnaston mukaan.

Kotimaa Ulkomaa

1,10 € / 100 kg / vrk 2,70 € / 100 kg / vrk

minimi 11,50 €/lähetys minimi 54,00 €/lähetys

Tavaramaksu kansainvälisessä liikenteessä 
 
Meritse kuljetettavista lähetyksistä veloitamme painon 
mukaisen lisämaksun.
3,60 € / 1 000 kg
minimi 14,70 €/lähetys
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Ahvenanmaan liikenteen selvitysmaksu

Ahvenanmaan verorajan ylittävien kuljetusten rahtikirjoissa 
tulee olla sekä lähettäjän että vastaanottajan Y-tunnukset. 
Lisäksi tavaran vastaanottajasta pitää antaa lisämerkintä 
”ALV REK”, mikäli tämä on merkitty arvonlisäverovelvollis-
ten rekisteriin.

Ellei vastaanottajan Y-tunnusta ja mahdollista ALV-REK 
-merkintää ole ilmoitettu, veloitamme selvitystyöstä  
60 euroa.

Asiakirjajäljennös / kuitattu rahtikirja

Laskun mukana ei toimiteta rahtikirjoja tai niiden kopioita 
liitteinä. Erikseen toimitetuista liitteistä veloitetaan doku-
menttikohtainen laskutuskulu, joka koskee myös  sähköpos-
tilla, faksilla ja puhelimella annettuja tietoja.
4,50 €/lähetys
minimiveloitus 31,50 €/toimeksianto

Maksuhuomautus

Perusmaksuehto on 7 vrk netto laskun päiväyksestä ja vii-
västyskorkona käytetään korkolain mukaista viivästyskor-
koa. Erääntyneestä laskusta huomauttamisesta veloi tetaan 
kiinteä laskutuslisä.
10,00 €

Maakuljetusten laskutuslisät

Paperilaskutuslisä (otetaan käyttöön myöhemmin)

Muista kuin sähköisistä verkkolaskuista veloitetaan kiinteä 
laskutuslisä. Sähköisen verkkolaskun voit tilata nettisivuil-
tamme.

Pienlaskutuslisä

Alle 100 euron (ALV 0 %) laskuihin lisätään kiinteä lasku-
tuslisä.
10,00 €

Toimitusehdon muutos 

Toimitusehdon muuttamisesta veloitetaan lähetyskohtai-
nen laskutuslisä. 
Ulkomaan liikenteen hinnoittelu
76,00 €/lähetys

Uudelleenlaskutuslisä

Uudelleenlaskuttamisesta tai muista toimenpiteistä, jotka 
johtuvat lähettäjän tai vastaanottajan antamista virheelli-
sistä tai puutteellisista tiedoista, veloitetaan lähetyskohtai-
nen uudelleenlaskutuslisä.
7,00 €/lähetys
minimiveloitus 35,00 €


