
Automated Fix Day to be agreed 

DB SCHENKERsystem 
Vastaanottaja valitsee toimituspäivän portaalin kautta. 
Toimitamme Euroopan alueella kappaletavaralähetykse-
si perille vastaanottajan kanssa sopimamme aikataulun 
mukaisesti. Toimituspäivä on mahdollista sopia 1-3 arkipäi-
vää DB SCHENKERsystem -tuotteen aikataulun mukaisen 
toimituspäivän jälkeen.
33,00 €/lähetys

Fix Day  *

DB SCHENKERsystem
Tilattava toimituspäivä. Toimitamme Euroopan alueella 
kappaletavaralähetyksesi etukäteen tilaamanasi arkipäivä-
nä. Tilaamasi toimituspäivän tulee olla 0-3 arkipäivää DB 
SCHENKERsystem -tuotteen aikataulun mukaisen toimitus-
päivän jälkeen. 
29,50 €/lähetys

Fix Day 10 ja 13 * 

DB SCHENKERsystem 
Kellonaikaoptiot. Toimitamme Euroopan alueella DB 
SCHENKERsystem -kappaletavaralähetyksesi tilaamanasi 
toimituspäivänä (fix day) valitsemasi vaihtoehdon mu-
kaiseen kellonaikaan mennessä. Palvelu on saatavissa 
arkipäivisin määrättyihin postinumeroihin. Toimituspos-
tinumeroon 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. Toimitam-
me Euroopan alueella kappaletavaralähetyksesi perille 
vastaanottajan kanssa sopimamme aikataulun mukaisesti. 
Toimituspäivä on mahdollista sopia 1-3 arkipäivää DB 
SCHENKERsystem -tuotteen aikataulun mukaisen toimitus-
päivän jälkeen.
37,00 €/lähetys

Fix Day pick-up or delivery* 

DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Nouto tai toimitus sovittuna päivänä. Noudamme tai toimi-
tamme 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

Megatrailer

DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Tarjoamme mahdollisuuden kuljettaa kolme metriä korkean 
lähetyksen megatrailerilla.
430,00 €/lähetys

Osa- ja kokokuormien lastaus ja/tai purku perälaudalla 

DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
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Lisäpalvelut kansainvälisille
maakuljetuksille

Voit täydentää kuljetuspalvelua erilaisilla lisäpalveluilla, jos haluat vaikkapa nopeuttaa kuljetusta, määritellä tarkan nouto-
ajan 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. 



Lastaamme tai puramme osa- ja kokokuormat (2 500 kg ja 
yli) perälautanostimella lähettäjän tai vastaanottajan pyyn-
nöstä tai lastaus-/purkuolosuhteiden vuoksi. Lisäpalvelun 
veloitus perustuu lähetyksesi rahdituspainoon. Perälauta-
lastauksissa 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. 

Ulkomaan liikenteen hinnoittelu
Hinta sisältää siirtokulun ajoneuvosta ajoneuvoon. Perälauta-
nostimella varustetun auton maksimikantavuus on 8 000 kg. 
Saatavuudessa voi olla rajoituksia.

Lähetyksen rahdituspaino Hinta

2 500–4 999 kg 6,70 € / 100 kg

5 000–7 499 kg 6,10 € / 100 kg

7 500–8 000 kg 5,80 € / 100 kg

Pitkän tavaran käsittely

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERpart load ja  
DB SCHENKERfull load 
Kuljetamme 2,41–12,99 m pitkän tavaran erillisenä lähe-
tyksenä. Tee pitkälle tavaralle oma kuljetustilaus ja liitä 
siihen yksilöllinen kolliosoitelappu sekä rahtikirja. Yli 2,4 m 
pitkän tavaran jakelu voidaan siirtää seuraavalle toimitus-
päivälle. 13-metriset ja sitä pidemmät lähetykset tarjoam-
me erikseen erikoiskuljetuksina. Pitkän tavaran veloituspe-
rusteessa huomioidaan tarvittaessa ajoneuvon turvallisen 
kuormauksen sekä lähetyksen tuennan ja sidonnan edellyt-
tämä tila. Tällöin hinnoittelu tehdään lähetyksen pituuden 
mukaisesti täysinä lavametreinä.

Kansainvälisen liikenteen hinnoittelu
Minimirahditustaulukko

DB SCHENKERsystem

Lähetyksen pituus Minimirahditus

2,41–6,00 m 
kollin todellinen 
paino alle 30 kg

250 kg/m, kun lähetys koostuu 
enintään kymmenestä kollista 

2,41–3,00 m ja 
kollin todellinen 
paino yli 30 kg

250 kg/m, kun kollin maksimipaino 
1 500 kg

DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load

Lähetyksen pituus Minimirahditus

3,01–12,99 m minimirahdituspaino 2 500 kg 

13,00 m ja yli erillisen tarjouksen mukaisesti

Pitkän tavaran käsittelylisä 

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERpart load and 
DB SCHENKERfull load 
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2,41–3,00 m 3,01–6,00 m 6,01–12,99 m

Mannermaa 
ja Tanska 

75,00  € 110,00 € 150,00 €

Iso-Britannia 
ja Irlanti

95,00 € 145,00 € 250,00 €

Ruotsi, Norja 
ja Baltia

55,00 € 70,00 € 85,00 €

Venäjä ja 
IVY-maat

75,00 € 125,00 € 200,00 €

Jos pitkän tavaran todellinen rahditusperuste ylittää mini-
min, veloitetaan lähetys todellisen rahditusperusteen mu-
kaisesti. Pitkän tavaran lähetyksen rahdituspaino lasketaan 
lisäämällä pisimmän kollin mukaan määräytyvään minimi-
rahdituspainoon lähetyksen muiden kollien rahdituspaino. 
Lähetys hinnoitellaan kaikkien kollien yhteenlasketun 
rahdituspainon perusteella ja siihen lisätään maaryhmäkoh-
tainen lisäveloitus.

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 postinume-
roihin, jotka löytyvät aikatauluhaustamme.
Premium-lähetys: System-hinta + 30 % 
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 ker-
ran ja tekstiviesti- ja sähköpostiavisoinnissa yksi lähetetty 
viesti. 

Saapumisilmoitus puhelimitse
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium
8,50 €/lähetys
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load 
17,00 €/lähetys

Saapumisilmoitus sähköpostilla 
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium
1,00 €/lähetys

Saapumisilmoitus tekstiviestillä 
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium
4,20 € /lähetys

Saman päivän noutotilaus osa- ja kokokuorma-
lähetyksille *

DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load



Voit tilata kuljetuksen osa- ja kokokuormaliikenteen 
lähetyksen noutopäivänä klo 12 mennessä. Palvelussa on 
maa- ja aluekohtaisia rajoituksia ja lisäksi saatavuudessa voi 
olla tilapäisiä rajoituksia. Olemme yhteydessä kuljetuksen 
tilaajaan mikäli tilattua vaihtoehtoa ei voida toteuttaa. 
Osakuormat 126,00 €/lähetys 
Kokokuormat 189,00 €/lähetys

Time window pick-up or delivery *  

DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Aikaikkunanouto- tai toimitus. Noudamme tai toimitamme 
tilaamasi vaihtoehdon mukaisesti osa- ja kokokuormalähe-
tykset aamu- tai iltapäivän aikana. Palvelussa on aluekoh-
taisia rajoituksia ja lisäksi saatavuudessa voi olla tilapäisiä 
rajoituksia.
Osakuormat 53,00 €/ lähetys  
Kokokuormat 42,00 €/lähetys

Trailerin lämpösäilytys

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERpart load ja DB 
SCHENKERfull load 
Jos lähetyksesi on kylmänarkaa, voimme säilyttää trailerin 
lämpöhallissa. Veloitamme trailerin säilytyksen lämpöhal-
lissa aikaperusteisesti. Lisäksi veloitamme siirron lämpö-
halliin sekä kiinteän toimenpidemaksun.

Trailerin lämpösäilytys Hinta

säilytys aikaperusteinen veloitus

siirtomaksu ajankohdan mukainen veloitus

toimenpidemaksu 70 €/traileri

* EU:n ulkopuolisten maiden ja alueiden osalta nämä palvelut 
ovat mahdollisia vain, mikäli lähetyksen kaikki tulliselvitys- ja 
kuljetusasiakirjat on laadittu DB Schenker -yritysten kanssa, 
ei kolmansien osapuolten kanssa.

20
.5

.2
02

2



Vaarallisten aineiden lisämaksu kansainvälisessä liikenteessä pohjautuu pääasiassa merikuljetusten IMDG-luokituksiin. Veloi-
tamme taulukon mukaiset vaarallisen aineen lisät todellisen bruttopainon mukaan YK-numeroittain, luokittain ja pakkaus-
ryhmittäin (pk). 

Vaarallisten aineiden lisän ohella veloitamme toimenpidemaksun 106,00 €/lähetys kattaen yhden YK-numeron. Seu-
raavilta YK-numeroilta veloitamme 48,00 €/UN-numero. Rajoitetut määrät (LQ, Limited Quantities) ja poikkeusmäärät (EQ, 
Excepted Quantities) veloitamme luokan perusteella. 

Vaarallisten aineiden lisä ei sisällä varastointia tai säilytystä satamissa tai terminaalialueilla. Vaarallisen aineen lisä sovitaan 
erikseen, mikäli erityisen vaarallinen aine kuljetetaan maanteitse Tornio–Haaparannan kautta.  Tämä toimintatapa kuljetusket-
jussa liittyy aineen vaarallisuuden edellyttämään ahtauskategoriaan ja alustyyppiin merikuljetuksessa. Vaarallisten aineiden 
kuljettamisessa on maakohtaisia luokkakohtaisia rajoituksia. Ulkomaan kappaletavarakuljetuksissa vaarallisia aineita sisältävil-
le lähetyksille ei anneta DB SCHENKERsystem premium -tuotteen aikataulutakuuta. Tietyt vaaralliset aineet laivataan pääsään-
töisesti viikonloppuisin, jolloin myöskään viitteellinen tuotekohtainen aikataulu ei välttämättä toteudu. 

Vaarallisten aineiden kuljetus kansainvälisessä liikenteessä

Hinnoitteluryhmät

IMDG-luokat,  
YK-numerot

A B C D E F

1.1* 1.4S** 2.2 3 pk III 6.2 UN2908/7

1.2* 2.1 3 pk II 6.1 7

1.3* 2.3 4.1 9 UN1131

1.4* 3 pk I 4.2 UN1950 jätteet

1.5* 5.2 4.3

1.6* 5.1

8

Mannermaa ja Tanska

< 2 500 kg
***

148,00 € 119,00 € 75,00 €
*** ***

> 2 501 kg 296,00 € 237,00 € 149,00 €

Iso-Britannia ja Irlanti

< 2 500 kg *** 223,00 € 179,00 € 112,00 € *** ***

> 2 501 kg *** 445,00 € 357,00 € 225,00 € *** ***

Ruotsi, Norja ja Baltia

< 2 500 kg

***

69,00 € 69,00 € 69,00 €
***

Luokka 7  
ei Latvia

69,00 €

2 501–10 000 kg 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 €

> 10 001 kg 139,00 € 139,00 € 139,00 € 139,00 €

Mikäli Baltian kuljetukset toimitetaan Hanko–Paldiskin kautta, veloitamme lisäksi 381,00 € / lähetys.

Venäjä ja IVY-maat

Kuljetukset ovat pääasiassa maantiekuljetuksia, joten niihin sovelletaan ADR-luokitusta. Kun kuljetamme 
ADR-luokkia 1.4S, 2, 3, 4.1–4.3, 5.1–5.2, 6.1 8 ja 9, veloitamme VAK-lisän, joka on kuljetushinta + 10 
%. VAK-lisän minimiveloitus on 92,00 € / lähetys. Muiden ADR-luokkien kohdalla veloitamme VAK-lisän 
erillisen tarjouksen mukaisesti. Kuljetettaessa vaarallisia aineita Valko-Venäjälle, Ukrainaan tai Moldo-
vaan Liettuan kautta, veloitamme sekä IVY-maiden 10 %:n vaarallisten aineiden lisän että Baltian 
hinnaston mukaisen VAK-lisän.

* Yhteensopivuusryhmä A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L tai N
** Vain osa- ja kokokuormaliikenteessä
*** Erillisestä sopimuksesta 1.
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Tulliselvitys tuonti ja vienti

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium , 
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Teemme puolestasi tuonti- ja vientiselvityksen tavanomaiselle 
kaupalliselle lähetykselle. Hinta sisältää enintään kolme tulli-
nimikettä. Lisänimikkeistä sekä tuontiselvityksen toimenpide-
maksusta veloitamme erikseen. Käytettäessä DB Schenkerin 
tulliluottoa, veloitamme myös maksupalvelupalkkion. 

Tulliselvitys (max. 3 nimikettä) 89,00 €/lähetys

Lisänimikkeet >3 5,00 €/tullinimike

Tuontiselvityksen verojen/tullin 
maksupalvelu

3,0  % tai minimi 30,00 €

Tulliselvityksen muut maksut

Muut tullimenettelyt, jälkikäteen 
annettu tuonti- tai vientiselvitys

144,00 €/tullaus

Sisäisen jalostuksen valvonta tai 
päätöstilitys

91,00 €/toimenpide

Sisäisen jalostuksen rahoituspalvelu 3,0 %, minimi 30,00 €/kk

Tulotiedot asiakkaalle, toiselle huo-
litsijalle & tehdyn tulli-ilmoituksen 
tarkistaminen ennen luovutusta

62,00 €/lähetys

Laskun pyytäminen tullausta varten 59,00 €/lähetys

Ulkopuolisen huolinnan osapuolten 
pakotetarkastus (EU/US Screening)

62,00 €/lähetys

Ulkopuolisen huolinnan toimen-
pidemaksu

37,00 €/lähetys

Ulkokaupan toimenpidemaksu 37,00 €/lähetys

T1-passin esittäminen tullille & päät-
täminen, ulkopuolinen huolinta

62,00 €/lähetys

Viejän oman  tulli-ilmoituksen tieto-
jen kirjaaminen lähetykselle

45,00 €/lähetys

Tullissa asiointi: luvan, täytetyn 
EUR.1 tai A.TR vahvistaminen

95,00 €/lähetys

Sähköinen INF-ilmoitus, Traces-NT 
ilmoitus

170,00 €/lähetys

A.TR/EUR.1 täyttöpalvelu viejän 
puolesta, tullissa asiointi & kuriiri-
toimitus

195,00 €/lähetys

EU-sisäkaupan tilastointi

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium, 
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Teemme lähetyksillesi EU-sisäkaupan Intrastat-tilastoinnin. 
Hintaan sisältyy enintään viisi nimikettä yhdellä kauppa-
laskulla. Lisänimikkeistä veloitamme erikseen. 

Tilastointi, 1 nimike/lasku 12,90 €/kauppalasku

Tilastointi, 2–5 nimikettä/lasku 15,90 €/kauppalasku

Lisänimikkeet  >5 2,10 €/nimike

Alv-erittely tuontien alv-arvosta 
 
DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERsystem premium, 
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Teemme puolestasi kuukausittaisen arvonlisäveroerittelyn
tuonnin alv-arvosta. 

Alv-erittely 31,50 €/kuukausi

1.
1.

20
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Huolintapalvelut kansainvälisille
kuljetuksille



Kappaletavaralähetykset asiakkaan nimeämään 
tulliterminaaliin

DB SCHENKERsystem
Toimitamme lähetyksesi vastaanottajan omaan tulliterminaa-
liin. Minimiveloitus 3 000 kg:n mukaisesti.

Lämpötilahallittu kuljetus

DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Kuljetamme lähetyksesi haluamassasi lämpötilassa – 
huoneenlämpö, viileä ja  pakaste.  
Erillisen tarjouksen mukaisesti.

Purkujärjestysvaatimus

DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load
Lastaamme lähetyksesi siten, että voimme purkaa sen ensim-
mäisenä tai viimeisenä asiakkaasi toivomuksen mukaisesti.
alkaen 47,00 €/lähetys

Tulliterminaalitiedon kysyminen määrämaasta 

DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERpart load ja  
DB SCHENKERfull load
Tarvitsemme tullausta varten etukäteen tiedon siitä, missä 
tulliterminaalissa lähetys tullataan maahan. Selvitämme 
puolestasi lähetyksellesi oikeat tulliterminaalitiedot.
alkaen 11,00 €/lähetys

8.
3.
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Lisäpalvelut IVY-maiden 
kuljetuksille

Tarjoamme lisäpalveluita IVY-maille erillisen tarjouksen mukaisesti. Venäjän-kuljetuksia emme tarjoa.


