
Huonekalut

Huonekalun jalkojen kiinnitys
Kiinnitämme asiakkaasi tilaamaan huonekaluun jalat pai-
koilleen. 

Moottorisängyn asennus
Asennamme asiakkaallesi moottorisängyn käyttövalmiiksi. 
Palvelu sisältää moottorisängyn jalkojen kiinnityksen 
runkoon, valmiiksi kootun moottori-mekanismin paikalleen 
asennuksen, liukurautojen kiinnityksen ja moottorimekanis-
min testauksen.

Sängyn päädyn kiinnitys 
Kiinnitämme asiakkaallesi sängyn päädyn käyttövalmiiksi. 
Palvelu sisältää sängyn päädyn kiinnityksen runkosänkyyn jo 
olemassa oleviin kiinnitysreikiin.

Kodinkoneet

Astianpesukoneen asennus 
Asennamme asiakkaallesi astianpesukoneen käyttövalmiiksi. 
Palveluun sisältyy vanhan astianpesukoneen irroitus, uuden 
asennus valmiiseen paikkaan, tulo- ja poistovesiletkun 
kytkentä sekä vesiliitosten pitävyyden tarkistus koekäytön 
yhteydessä. Kytkennän yhteydessä asentaja täyttää asennus-
pöytäkirjan.Asiakkaasi tulee tarkkailla vesiliitoksia ensim-
mäisten pesukertojen yhteydessä.  

Erillisuunin asennus
Asennamme asiakkaallesi erillisuunin käyttövalmiiksi. 
Palveluun sisältyy erillisuunin pistokekytkentä valmiiseen 
paikkaan. Mikäli erillisuunin asennus tapahtuu kaapelikyt-
kennällä, palveluehdot ja hinnoittelu ovat liesiasennuksen 
mukaiset.

Ison kylmälaitteen toimitus
Toimitamme asiakkaallesi ison kylmälaitteen (leveys 90–120 
cm) sopimuksen mukaisesti maatasoon. Kotijakeluun ostet-
tavat lisäpalvelut kuten sisäänkanto tai asennuspalvelut 
sovitaan erikseen. Toimitamme asiakkaallesi myös tätä isom-
mat kylmälaitteet (leveys yli 120 cm) maatasoon erillisen 
sopimuksen mukaisesti. Kotijakeluun ostettavat lisäpalvelut 
kuten sisäänkanto tai asennuspalvelut sovitaan myös aina 
erikseen.

Jatkovesiletkujen asennus 
Asennamme asiakkaallesi jatkovesiletkun. Valikoimastamme 
löytyy 1,5- ja 2,5-metriset jatkovesiletkut ja palvelu sisältää 
sen kytkennän olemassa oleviin liitoksiin.  
 
Kuivauskaapin asennus 
Asennamme asiakkaallesi kuivauskaapin käyttövalmiiksi. 
Palveluun sisältyy kuivauskaapin asennus valmiiseen paikkaan 
sekä valmiissa paikassa olevan ilmanvaihtoputken kiinnitys. 
 
Kuivausrummun asennus 
Asennamme asiakkaallesi kuivausrummun käyttövalmiiksi. 
Palveluun sisältyy kuivausrummun asennus valmiiseen paik-
kaan. Pesukoneen päälle asennettaessa käytämme erillistä 
väliasennussarjaa.

Kylmälaitteen asennus
Asennamme asiakkaallesi kylmälaitteen käyttövalmiiksi. 
Palveluun sisältyy kylmälaitteen kuten jääkaapin, vi-
ileäkaapin, pakastimen tai yksittäisen kylmälaitteen paikal-
leen asennus valmiiseen paikkaan sekä laitteen käynnistys.

Kylmälaitteen kätisyyden vaihto 
Teemme asiakkaallesi kylmälaitteen kätisyyden vaih-

Kotijakelukuljetuksille  
tarjottavat lisäpalvelut
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don. Palvelu tehdään pääsääntöisesti terminaalissamme. 
Tarjoamme yksi- ja kaksiovisen sekä digitaalinäytöllisen 
kylmälaitteen kätisyyden vaihdon erillisen tarjouksen mu-
kaisesti.

Lieden ja liesitason asennus 
Asennamme asiakkaallesi lieden tai liesitason käyttövalmiiksi. 
Palveluun sisältyy vanhan lieden irrotus, uuden lieden tai 
liesitason asennus valmiiseen paikkaan kaapelikytkennällä, 
lieden kaatumaraudan asennus sekä sokkelin säätö. Kytken-
nän yhteydessä asentaja tarkistaa kaapelin kunnon ja täyttää 
asennuspöytäkirjan.

Liesikaapelin vaihto 
Vaihdamme asiakkaallesi liesikaapelin. Palvelu sisältää 1,5 m 
liesikaapelia ja kaapelin rasiakytkennän. 

Pesukoneen asennus 
Asennamme asiakkaallesi pesukoneen käyttövalmiiksi. 
Palveluun sisältyy pesukoneen asennus valmiiseen paikkaan, 
kuljetustukien irrotus, tulo- ja poistovesiletkun kytkentä sekä 
vesiliitosten pitävyyden tarkistus koekäytön yhteydessä. 
Asiakkaasi tulee tarkkailla vesiliitoksia ensimmäisten pesuke-
rtojen yhteydessä.

Pesutornin asennus 
Asennamme asiakkaallesi pesutornin käyttövalmiiksi. Palve-
luun kuuluu pesutornin asennus valmiiseen paikkaan, tulo- ja 
poistovesiletkun kytkentä sekä vesiliitosten pitävyyden tarkis-
tus koekäytön yhteydessä. Pesukoneen päälle asennettaessa 
käytämme erillistä väliasennussarjaa. Asiakkaasi tulee tark-
kailla vesiliitoksia ensimmäisten pesukertojen yhteydessä.

Sähkökiukaan asennus
Asennamme paikoilleen asiakkaasi sähkökiukaan, jossa on 
säädinpaneeli valmiina. Palveluun kuuluu kiukaan kytkentä 
olemassa oleviin liitäntöihin. Palvelu ei sisällä sähkökiukaan 
kivien asettelua.

TV:n asennus tasolle
Asennamme asiakkaallesi TV:n käyttövalmiiksi. Palveluun 
sisältyy uuden digitaaliviritteisen television, digiboksin, DVD-
laitteen ja videolaitteen kaapeleiden kytkentä ja kanavahaku. 
Kytkentä ei sisällä kaapeleiden kotelointia, läpivientien tekoa 
kalusteisiin eikä antennien suuntausta.

TV:n seinäasennus
Teemme asiakkaallesi TV:n seinäasennuksen. Palveluun 
sisältyy taulutelevision tai kannatinlaitteen seinäkiinnitys 
levyseinään asianmukaisilla kiinnikkeillä. Asiakkaasi on vas-
tuussa siitä, että seinään kiinnitettävä teline on rakenteellis-
esti mahdollista kiinnittää.

Muut lisäpalvelut 
 
Arkipyhänä tai viikonloppuna tehtävät toimeksiannot
Teemme asiakkaan pyynnöstä kuljetustehtäviä arkipyhinä, 
viikonloppuisin tai pyhäpäivinä. 

Kierrätyspalvelu
Viemme vanhan käytöstä poistuvan vastaavan tuotteen 
kierrätettäväksi. Kierrätyspalvelu koskee erikseen sovittavia 
tuotteita erillisestä sopimuksesta.

Kuljetusdokumenttien tuottaminen
Jos lähetyksellä ei ole rahtikirjaa, tuotamme sen puolestasi. 
Palvelu ei koske vaarallisten aineiden kuljetuksia, joissa 
lähettäjä tekee rahtikirjan. 

Lähetyksen terminaalikäsittely
Veloitamme lähetyksen terminaalikäsittelyn, jos ulkopuolinen
rahdinkuljettaja tuo lähetyksen terminaaliimme. Terminaa-
likäsittely sisältää lähetyksen vastaanoton, tarkistuksen,
SSCC-viivakoodin skannauksen sekä yhdistelyn terminaalissa. 

Myymäläkäynti
Noudamme asiakkaallesi toimitettavat tuotteet myymälästä-
si. 

Pakkauksesta purku ja poisvienti
Toimituksen yhteydessä puramme pakkausmateriaalit ja kier-
rätämme ne asianmukaisesti.

Palautettavan tuotteen suojaaminen kuljetuskuntoon
Voimme varata asiakkaallesi etukäteen pyydettäessä tuote-
palautuksia varten tuotteen suojaukseen tarvittavat pak-
kaustarvikkeet.

Tuotepalautus
Hoidamme tuotepalautuksen, jos lähetyksesi palautuukin 
takaisin sinulle. Teemme puolestasi tuotepalautukselle kulje-
tustilauksen sekä tarvittavat kuljetusasiakirjat.

Muuta huomioitavaa 
Hinnoittelemme DB SCHENKERplus-tuotteen lisä-
palvelut aina sopimuskohtaisesti. Kysy lisää yhteys-
henkilöltäsi tai numerosta 010 520 01. 
 
Asennustarvikkeet 
Asiakkaasi vastaa asennuksen yhteydessä tarvittavien 
asennustarvikkeiden kuten jatkoletkujen ja liitinsarjojen 
kustannuksista. 

Kotijakelupalvelussa  
sovellettavat lisämaksut

Muu tuntityö
Rahdinmaksajalta veloitetaan aikaperusteinen lähetys-
kohtainen lisämaksu asennus-, kuljetus- tai muista eril-
listöistä, jotka aiheutuvat esimerkiksi lähetyksen toimittamis-
esta vaikeiden tieyhteyksien päähän. Ajankäytön laskeminen 
alkaa terminaalista ja päättyy terminaaliin. 
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Kotijakelupalvelussa  
sovellettavat laskutuslisät

Muu työ
Rahdinmaksajalta veloitetaan tehdystä muusta työstä aikape-
rusteinen lähetyskohtainen lisämaksu, jos palvelun tuot-
tamiseksi on esimerkiksi selvitettävä puutteellisia rahtikirja-, 
osoitelappu- tai vastaanottajatietoja tai tehtävä asiakkaan 
pyytämää laajempaa tilastointia.

Odotusaika
DB SCHENKERplus-palveluun sisältyy 30 minuuttia last-
aus- ja purkuaikaa mahdollisine odotuksineen. Jos lastaus tai 
purku kestää tätä kauemmin, rahdinmaksajalta veloitetaan 
ylimenevästä odotusajasta aikaperusteinen lisämaksu.
 
Säilytys terminaalissa tai kuormatilassa
Rahdinmaksajalta veloitetaan lähetyskohtainen lisämaksu, 
jos kotijakelulähetyksiä on säilytettävä tilapäisesti terminaa-
lissamme, sen alueella tai kuormatilassa. Säilytys tapahtuu 
aina asiakkaan vastuulla. 
 
Uusintatoimitusmaksu
Jos nouto tai jakelu joudutaan uusimaan, rahdinmaksajalta 
veloitetaan uusintakäynnistä sopimuksen mukainen hinta 
terminaalista toimitusosoitteeseen. 

Asiakirjajäljennös / kuitattu rahtikirja
Laskun mukana ei toimiteta rahtikirjoja tai niiden kopioita 
liitteinä. Rahdinmaksajalta veloitetaan erikseen toimit-
etuista liitteistä dokumenttikohtainen laskutuskulu, joka 
koskee myös  sähköpostilla, faksilla ja puhelimella annet-
tuja tietoja.

Maksuhuomautus
Perusmaksuehto on 7 vrk netto laskun päiväyksestä ja 
viivästyskorkona käytetään korkolain mukaista viivästys-
korkoa. Erääntyneestä laskusta huomauttamisesta ve-
loitetaan kiinteä laskutuslisä.

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

Pienlaskutuslisä
Alle 100 euron (ALV 0 %) laskuihin lisätään kiinteä lasku-
tuslisä.

Uudelleenlaskutuslisä
Uudelleenlaskuttamisesta tai muista toimenpiteistä, jotka 
johtuvat lähettäjän tai vastaanottajan antamista virheel-
lisistä tai puutteellisista tiedoista, veloitetaan lähetys-
kohtainen uudelleenlaskutuslisä.
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