
DB SCHENKERsystem on helppokäyttöinen ja joustava aika-
taulutettu kuljetuspalvelu koti- ja ulkomaan kappaletavaralä-
hetyksiin. System-palvelua voit täydentää erilaisilla lisäpalve-
luilla ja määritellä toimituspäivän (Fix Day, Fix Day TBA) ja 
jakelun määräajan (Fix Day 10 ja 13). 

Hyödynnämme kuljetuksissa omaa Euroopan laajuista jakelu-
verkostoamme. Sen ansiosta toimintamme on sujuvaa, teho-
kasta ja läpinäkyvää. Kappaletavaralähetykset painavat alle  
2 500 kg ja ovat tilavuudeltaan enintään 7,5 m3.

Tilaat sekä koti- että ulkomaan kappaletavarapalvelut 
eSchenker-asiakasportaalista. Luotettavan kumppanuuden 
takeina ovat sertifioitu laatu-, ympäristö- ja turvallisuus-
järjestelmä sekä Tullin myöntämä AEO F-status.

DB SCHENKERsystem
Kappaletavarat kaikkialle 
Euroopassa
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Haluatko lisätietoja?
Soita 010 520 01 tai käy netissä 
 www.dbschenker.com/fi



Näin varmistat lähetyksesi toimitusaikataulun
1. Tilaa kuljetus sähköisesti
2. Pakkaa lähetyksesi siten, että se soveltuu 

koneelliseen käsittelyyn
3. Kiinnitä jokaiseen kolliin SSCC-viivakoodillinen 

osoitelappu 
 
Voit seurata lähetyksesi kulkua 
verkkopalveluissamme.

Kuljetustilaus ja lisäpalvelut
Tilaa kuljetus viimeistään toivomaasi noutoa edeltävänä 
arkipäivänä klo 14 mennessä. Koti maan kuljetustilauksen 
voit tehdä sähköisesti noutopäivänä klo 13 saakka. Kulje-
tustilauksen yhteydessä voit täydentää kuljetuspalvelua 
tuotekohtaisella lisäpalveluvalikoimalla, josta löydät 
lisätietoa erillisestä esitteestä.

Hinnoittelu 
Hinnoittelun perustana ovat valittu tuotevaihtoehto, 
kuljetusreitti ja lähetyksen rahdituspaino. 
 
Lähetyksen koko
Samalle vastaanottajalle lähetettävä kappaletavaralähetys 
painaa alle 2 500 kg ja on tilavuudeltaan enintään 7,5 m3. 
Lisäksi lähetys saa viedä lastitilaa ajoneuvosta enintään 
1,35 lavametriä. Yhden yksittäisen kollin maksimimitat 
ovat 2,4 m (pituus) tai  1,8  m (leveys) tai 2,2 m (korkeus) ja 
paino alle 1 500 kg. Näistä mitoista poikkeavat lähetykset 
kuljete taan DB SCHENKERdirect -tuotteena. Lähetyksen 
jokaisen kollin on oltava riittävän hyvin pakattu kuljetuk-
sen normaalit rasitukset huomioiden ja koneellisesti 
käsiteltävissä. Useamman kollin tai todelliselta painoltaan 
yli 30 kg:n lähetyksen tulee olla pakattu ja kiinnitetty 
lavalle.

Kuljetusasiakirjat ja kolliosoitelaput
Lähetyksiin tarvitset kuljetusasiakirjat ja lähetysseuran-
nan mahdollistavat SSCC-viivakoodilliset kolliosoitelaput. 
Saat edellyttämämme SSCC-viivakoodilliset kolliosoitela-
put koti- ja ulkomaan lähetyksille eSchenker-asiakaspor-
taalista. Kotimaan vaarallisten aineiden kuljetuksille 
tarvitsemasi rahtikirjan tulostat kätevästi eSchenker-verk-

kopalvelusta. Viranomaiset voivat edellyttää myös muita 
kuljetusasiakirjoja kuljetettavan tuotteen ja liikennessuun-
nan perusteella. Paperinen rahtikirja on apu noutokuljetta-
jalle eikä se kulje lähetyksen mukana. Informoi vastaanot-
taja etukäteen.
    DB SCHENKERsystemin aikasidonnaiset lisäpalvelut 
EU:n ulkokaupan tuonti- ja vientikuljetuksissa ovat mah-
dollisia vain, kun kuljetusasiakirjat ja tulliselvitykset on 
laadittu DB Schenker -yritysten, ei kolmansien osapuolien, 
kanssa.

Nouto
Noudamme lähetykset arkipäivisin klo 8–16. Ajantasaiset 
aikataulut ja paikkakuntakohtaiset poikkeukset löytyvät 
verkkosivuiltamme. Lähetyksen on oltava lastattavissa 
ajoneuvon välittömässä läheisyydessä takalaitanostimella, 
pumppukärryllä tai lähet täjän käyttämällä kuormausväli-
neellä. 

Jakelu
Toimitamme lähetykset arkipäivisin pääsääntöisesti klo
8–16. Tietyissä maissa jakelua suoritetaan klo 18 asti. 
Lisäksi kellonaikavaihtoehdoilla voit tilata lähetyksellesi
jakelun vastaanottajalle toimituspäivänä kello 10:een tai
klo 13:een mennessä Ajantasaiset aikataulut ja paikka-
kuntakohtaiset poikkeukset löytyvät verkkosivuiltamme. 
Sesonkiaikoina aikatauluihin voi tulla muutoksia. Lähetys 
luovutetaan vain tilauksessa merkitylle vastaanottajalle. 
Lähetys puretaan ajoneuvon välittömään läheisyyteen 
takalaita nostimella ja pumppukärryllä tai vastaanottajan 
käyttämällä kuormausvälineellä. 

DB SCHENKERsystem -tuotteessa noudatetaan voimassa olevia rahditusperusteita, palvelumak-
suja ja yleisiä kuljetusehtoja. Saat ne verkkosivuiltamme tai yhteyshenkilöltäsi. Olemme koonneet 
alle palvelun yleiskuvauksen, josta näet yhdellä silmäyksellä tuotteen ominaisuuksia. 

Kaikki palvelut saman katon alta  
Tarjoamme kokonaisratkaisuja kuljetuksista varastointiin 
ja lisäarvopalveluihin. Kanssamme tavoitat helposti  
asiakkaasi Suomessa ja ulkomailla.


