Maakuljetusten
lisäpalvelut Suomessa
Voit täydentää kuljetuspalvelua erilaisilla lisäpalveluilla, jos haluat vaikkapa nopeuttaa kuljetusta, määritellä tarkan noutoajan tai varmistaa käsittelyn tietynlaisella kalustolla. Lisäpalvelut on tilattava etukäteen kuljetustilauksen yhteydessä ja ne
veloitetaan rahdin maksajalta. Huomaathan, että voimme käyttää lisäpalveluita ja veloittaa niistä myös oma-aloitteisesti, jos
lähetyksen turvallinen käsittely ja perille toimittaminen niitä edellyttää.

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem home
Apumiespalvelu on tarpeen, jos lähetyksesi lastaaminen,
purkaminen tai kerros-/sisäänkanto edellyttävät kuljettajalle apuvoimia. Apumiespalvelu on sähköisesti tilattava lisäpalvelu, jossa lähetys toimitetaan asunnon kynnyksen yli. Palvelu
ei kata asunnon sisäisiä kerroskantoja eikä kollien lajittelua
useisiin tiloihin. Vastaanottaja varmistaa, että kulkureitti on
vapaa ja tarvittaessa lattiat on suojattu. Vastaanottaja tarkistaa tuotteiden lukumäärän ja kunnon ennen kuin hän kuittaa
toimituksen vastaanotetuksi.
Jakopäivät ovat rajatut ja saatavuusalueeseen kuuluvat terminaalien lähialueet ja Vantaan terminaalin etä1-alue.
Lähetyksen maksimimitat:
– paino per kolli 60 kg
– rahdituspaino 2 500 kg
– todellinen paino 1 000 kg
– tilavuus 7,5 m3
Tiettyjen tehdaspakkauksissa olevien kodinkoneiden käsittely on mahdollista kahdella henkilöllä kuljetusapuvälineitä
hyödyntäen, jolloin kollikohtainen maksimipaino 60 kg voi
ylittyä. Tämä edellyttää esteetöntä pääsyä kohteeseen.
Lähetyksen tulee olla aina kahden henkilön kannettavissa.
Suuremmat erät erikseen sovittaessa.
48,00 €/h
Arkipyhänä tai viikonloppuna tehtävät toimeksiannot
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERpart load ja
DB SCHENKERfull load
Teemme asiakkaan pyynnöstä kuljetustehtäviä arkipyhinä,
viikonloppuisin tai pyhäpäivinä.
72,50 € / alkava 30 min
minimiveloitus 145,00 €

Avaintoimitus / lähetyksen nouto tai toimitus
miehittämättömään kohteeseen
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERpart load ja
DB SCHENKERfull load
Noudamme tai toimitamme lähetyksesi ennalta sovitun
toimintamallin mukaisesti, jos kukaan ei ole läsnä noutotai toimitusosoitteessa. Tavaran käsittelystä veloitamme
erillisen sopimuksen mukaisesti.
9,50 €/lähetys
Fix Day
DB SCHENKERsystem
Tilattava toimituspäivä. Toimitamme kappaletavaralähetyksesi etukäteen tilaamanasi arkipäivänä. Tilaamasi toimituspäivän tulee olla 0-3 arkipäivää DB SCHENKERsystem
-tuotteen aikataulun mukaisen toimituspäivän jälkeen.
29,50 €/lähetys
Fix Day 10 ja 13
DB SCHENKERsystem
Kellonaikaoptiot. Toimitamme kotimaassa DB SCHENKERsystem -kappaletavaralähetyksesi tilaamanasi toimituspäivänä (fix day) valitsemasi vaihtoehdon mukaiseen
kellonaikaan mennessä. Palvelu on saatavissa arkipäivisin
määrättyihin postinumeroihin. Toimituspostinumeroon
tarjottavat kellonaikavaihtoehdot löytyvät aikatauluhaustamme.
Fix day 13: + 47,00 €/lähetys
Fix day 10: + 79,00 €/lähetys
Fix Day to be agreed
DB SCHENKERsystem
Vastaanottajan kanssa sovittava toimituspäivä. Toimitamme kappaletavaralähetyksesi perille vastaanottajan
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Apumiespalvelu

Fix Day pick-up or delivery
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Nouto tai toimitus sovittuna päivänä. Noudamme tai toimitamme osa- ja kokokuormalähetyksesi etukäteen tilattuna
päivänä. Palvelussa on maa- ja aluekohtaisia rajoituksia ja
lisäksi saatavuudessa voi olla tilapäisiä rajoituksia.
Osakuormat 58,00/€ lähetys
Kokokuormat 47,00 €/lähetys
Kierrätyspalvelu
DB SCHENKERsystem home
Viemme vanhan käytöstä poistuvan vastaavan tuotteen
kierrätettäväksi. Kierrätyspalvelu koskee erikseen sovittavia tuotteita erillisestä sopimuksesta.
30,00 €/tuote
minimi 44,00 €
Kuljetusdokumenttien tuottaminen
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem home,
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Jos lähetyksellä ei ole rahtikirjaa, tuotamme sen puolestasi.
Palvelu ei koske vaarallisten aineiden kuljetuksia, joissa
lähettäjä tekee rahtikirjan.
12,00 €/lähetys
Lähetyksen kerros- tai sisäänkanto
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem home
Kuljettajamme kantaa lähetyksen kynnyksen yli.
Lähetyksen maksimimitat:
– paino per kolli 30 kg
– rahdituspaino 1 000 kg
– todellinen paino 200 kg
– tilavuus 3 m3
Lähetyksen on oltava yhden henkilön kannettavissa.
Tiettyjen tehdaspakkauksissa olevien kodinkoneiden käsittely on mahdollista yhdellä henkilöllä kuljetusapuvälineitä
hyödyntäen, jolloin kollikohtainen maksimipaino 30 kg voi
ylittyä. Tämä edellyttää esteetöntä pääsyä kohteeseen.
26,50 € / ensimmäiset 15 min
sen jälkeen 8,50 € / alkava 5 min
Suurempiin lähetyksiin tarjoamme apumiespalvelun lisäpalveluhinnaston mukaan.
DB SCHENKER parcel
Yli 30 kg:n lähetysten kerroskanto
21,00 €/lähetys

Nostolaitepalvelu
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem home,
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Tarjoamme lisäpalveluna kuormausnosturin lähetyksen
noutoa ja / tai toimitusta varten.
Terminaalin lähialueella

Veloitus/lähetys

1–1 000 kg

99,00 €

1 001–7 999 kg

160,00 €

8 000 kg ja yli

2,00 € / 100 kg

Etäalueella
1–1 000 kg

199,00 €

1 001–7 999 kg

316,00 €

8 000 kg ja yli

4,00 € / 100 kg

Erikoisalueella
Erillisen tarjouksen mukaisesti
Osa- ja kokokuormien lastaus ja/tai purku perälaudalla
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Lastaamme tai puramme osa- ja kokokuormat (2 500 kg ja
yli) perälautanostimella lähettäjän tai vastaanottajan pyynnöstä tai lastaus-/purkuolosuhteiden vuoksi. Lisäpalvelun
veloitus perustuu lähetyksesi rahdituspainoon. Perälautalastauksissa ja -puruissa voi olla rajoitteita, jos yksittäisen
lavan todellinen paino on 800 kg tai yli. Lisäpalvelu on
saatavissa korkeintaan 7 lavametrin kokoiselle lähetykselle
ja kollien on oltava muodoltaan ja painoltaan perälaudalla
käsiteltävissä.
Kotimaan liikenteen hinnoittelu
Hinta
1,30 € / 100 kg
minimi 32,00 €/lähetys
Pakkauksesta purku ja poisvienti
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem home
Toimituksen yhteydessä puramme pakkausmateriaalit ja
kierrätämme ne asianmukaisesti. Lisäpalvelun veloitus
perustuu lähetyksesi rahdituspainoon. Palvelu kattaa koko
Suomen.
Lähetyksen rahdituspaino

Hinta

0–349 kg

10,00 €

350–699 kg

19,00 €

700 kg ja yli

4,20 € / 100 kg

Lämminkuljetus

Pitkän tavaran käsittely

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem home,
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Kotimaan lämminkuljetuksista veloitetaan lisäpalvelumaksu 1.10.–30.4.
Kuljetusmaksu + 15 %
Minimi 6,90 €/lähetys

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERpart load ja
DB SCHENKERfull load
Kuljetamme 2,41–12,99 m pitkän tavaran erillisenä lähetyksenä. Tee pitkälle tavaralle oma kuljetustilaus ja liitä siihen yksilöllinen kolliosoitelappu sekä rahtikirja. Kotimaan
yli 2,4 m pitkän tavaran jakelu voidaan siirtää seuraavalle
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kanssa sopimamme aikataulun mukaisesti. Toimituspäivä
on mahdollista sopia 1-3 arkipäivää DB SCHENKERsystem
-tuotteen aikataulun mukaisen toimituspäivän jälkeen.
37,00 €/lähetys

toimituspäivälle. 13-metriset ja sitä pidemmät lähetykset
tarjoamme erikseen erikoiskuljetuksina. Pitkän tavaran
veloitusperusteessa huomioidaan tarvittaessa ajoneuvon
turvallisen kuormauksen sekä lähetyksen tuennan ja sidonnan edellyttämä tila. Tällöin hinnoittelu tehdään lähetyksen
pituuden mukaisesti täysinä lavametreinä.
Kotimaan liikenteen hinnoittelu
kuljetusmaksu + 40 %
minimiveloitus lähetyksen pituuden mukaan
Lähetyksen pituus Minimiveloitus/lähetys
2,41–6,00 m

19,00 €

6,01–9,99 m

50,00 €

10,00–12,99 m

72,00 €

13,00 m ja yli

erillisen tarjouksen mukaisesti

Premium 10 ja 13
DB SCHENKERsystem premium
Kellonaikaoptiot. Toimitamme DB SCHENKERsystem
premium -lähetyksesi aikataulumme mukaisena päivänä
valitsemasi vaihtoehdon mukaiseen kellonaikaan mennessä.
Palvelu on saatavissa arkipäivisin määrättyihin postinumeroihin, jotka löytyvät aikatauluhaustamme.
Premium-lähetys: System-hinta + 30 %, minimi
10,50 €/lähetys
Premium 13: + 26,50 €/lähetys
Premium 10: + 58,00 €/lähetys
Saapumisilmoitus
Lähetämme saapumisilmoituksen toimituspäivänä, kun
lähetys on lastattu jakeluajoneuvoon. Puhelinavisoinnissa
lisäpalveluun sisältyy onnistunut puhelinsoitto yhden kerran ja tekstiviesti- ja sähköpostiavisoinnissa yksi lähetetty
viesti.
Saapumisilmoitus puhelimitse
DB SCHENKERsystem, system premium, part load ja
full load ja parcel
5,80 €/lähetys
Saapumisilmoitus sähköpostilla
DB SCHENKERsystem ja system premium
1,00 € / lähetys
Saapumisilmoitus tekstiviestillä
DB SCHENKERsystem, system premium
4,20 € / lähetys

Saman päivän pakettitoimitus pääkaupunkiseudulla
DB SCHENKERparcel
Toimitamme lähetyksiä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueella saman
päivän jakeluna. Aamupäivällä klo 8–12 noudetut lähetykset toimitetaan samana päivänä klo 13–17. Iltapäivällä
klo 13–17 noudetut lähetykset toimitetaan seuraavana
arkipäivänä aamupäivällä klo 8–12.
Erillisen tarjouksen mukaisesti
Time window pick-up or delivery
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Aikaikkunanouto- tai toimitus. Noudamme tai toimitamme
tilaamasi vaihtoehdon mukaisesti osa- ja kokokuormalähetykset aamu- tai iltapäivän aikana. Palvelussa on aluekohtaisia rajoituksia ja lisäksi saatavuudessa voi olla tilapäisiä rajoituksia.
Osakuormat 53,00/€ lähetys
Kokokuormat 42,00€/lähetys
Toimitus sovittuna kellonaikana tai päivämääränä
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERpart load ja
DB SCHENKERfull load
Toimitamme kotimaan lähetyksesi etukäteen sovittuna kellonaikana tai päivänä terminaalin lähialueelle normaaleina
toimituspäivinä. Huomioithan, että kellonajan tai päivämäärän merkintä pelkästään rahtikirjaan ei sido lisäpalvelun tuottamiseen. Lähetyksesi mahdollisesta säilytyksestä
ja vastaanottajasta johtuvasta kuljetuksen keskeytyksestä
veloitamme erilliset lisämaksut.
DB SCHENKERsystem
28,00 €/lähetys
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
kuljetusmaksu + 15 %
Vaarallisten aineiden kuljetus (ADR)
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERpart load,
DB SCHENKERfull load ja DB SCHENKERparcel
Kuljetamme soveltuvin osin vaarallisia aineita. Vaarallisten
aineiden kuljetuslisä koskee myös rajoitettujen määrien
(Limited Quantity) ja poikkeusmäärien (Excepted Quantity)
mukaisesti pakattuja lähetyksiä.
Kotimaan liikenteen hinnoittelu
kuljetusmaksu + 30 %
minimiveloitus 15,90 €/lähetys

Saman päivän noutotilaus
osa- ja kokokuormalähetyksille
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DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Saman päivän nouto. Noudamme osa- ja kokokuormalähetyksen tilauspäivänä, kun teet tilauksen klo 12 mennessä.
Palvelu on saatavissa arkipäivisin määrättyihin postinumeroihin, jotka löytyvät aikatauluhaustamme.
31,50 €/lähetys

