
Aikaikkunanouto tai  -toimitus osa- ja kokokuormille 

DB SCHENKERdirect
Noudamme tai toimitamme tilaamasi vaihtoehdon mukai-
sesti osa- ja kokokuormalähetykset aikataulun mukaisena 
tai erikseen sovittuna päivämääränä aamu- tai iltapäivän 
aikana. Palvelussa on maa- ja aluekohtaisia rajoituksia ja 
lisäksi saatavuudessa voi olla tilapäisiä rajoituksia. Olemme 
yhteydessä kuljetuksen tilaajaan, mikäli tilattua vaihtoeh-
toa ei voida toteuttaa. 
eSchenkeristä tilattuna:
Osakuormat 50,00/€ lähetys  
Kokokuormat 40,00€/lähetys

DB SCHENKERsystem premium -kellonaikaoptiot 10 ja 13

DB SCHENKERsystem premium
Toimitamme Euroopan alueella DB SCHENKERsystem 
premium  -lähetyksesi valitsemasi vaihtoehdon mukaiseen 
kellonaikaan mennessä. Palvelu on saatavissa arkipäivisin 
määrättyihin postinumeroihin. Toimituspostinumeroon 
tarjottavat kellonaikavaihtoehdot löytyvät aikatauluhaus-
tamme.
Premium-lähetys: System-hinta + 30 % 
Premium 13: + 25 €/lähetys  
Premium 10: + 55 €/lähetys

DB SCHENKERsystem fix day (tilattava toimituspäivä)

DB SCHENKERsystem
Toimitamme Euroopan alueella kappaletavaralähetyksesi 
etukäteen tilaamanasi arkipäivänä. Tilaamasi toimituspäi-
vän tulee olla 1-3 arkipäivää DB SCHENKERsystem  
-tuotteen aikataulun mukaisen toimituspäivän jälkeen. 
28,00 €/lähetys

DB SCHENKERsystem fix day kellonaikaoptiot 10 ja 13

DB SCHENKERsystem 
Toimitamme Euroopan alueella DB SCHENKERsystem -kap-

paletavaralähetyksesi tilaamanasi toimituspäivänä (fix day) 
valitsemasi vaihtoehdon mukaiseen kellonaikaan mennessä. 
Palvelu on saatavissa arkipäivisin määrättyihin postinume-
roihin. Toimituspostinumeroon tarjottavat kellonaikavaih-
toehdot löytyvät aikatauluhaustamme.
Fix day 13: + 45 €/lähetys
Fix day 10: + 75 €/lähetys

DB SCHENKERsystem fix day to be agreed 
(vastaanottajan kanssa sovittava toimituspäivä)

DB SCHENKERsystem
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.
35,00 €/lähetys

Megatrailer

DB SCHENKERdirect 
Tarjoamme mahdollisuuden kuljettaa kolme metriä korkean 
lähetyksen megatrailerilla.
410,00 €/lähetys

Nouto sovittuna päivänä osa- ja kokokuormille

DB SCHENKERdirect 
Noudamme osa- ja kokokuormalähetyksesi etukäteen tilat-
tuna päivänä. Palvelussa on maa- ja aluekohtaisia rajoituk-
sia ja lisäksi saatavuudessa voi olla tilapäisiä rajoituksia. 
Olemme yhteydessä kuljetuksen tilaajaan, mikäli tilattua 
vaihtoehtoa ei voida toteuttaa. 
eSchenkeristä tilattuna:
Osakuormat 55,00/€ lähetys 
Kokokuormat 45,00 €/lähetys

Lisäpalvelut kansainvälisille maakuljetuksille
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Osa- ja kokokuormien lastaus ja/tai purku perälaudalla 

DB SCHENKERdirect
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. Yksittäisen 
lavan maksimipaino 1 000 kg.

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

Lähetyksen rahdituspaino Hinta

2 500–4 999 kg 6,50 € / 100 kg

5 000–7 499 kg 5,80 € / 100 kg

7 500–8 000 kg 5,40 € / 100 kg

Pitkän tavaran käsittely

DB SCHENKERsystem ja direct 
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 SCHENKERdirect

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 ja direct

2,41–3,00 m 3,01–6,00 m 6,01–12,99 m

Mannermaa 
ja Tanska 

50,00  € 85,00 € 150,00 €

Iso-Britannia 
ja Irlanti

70,00 € 120,00 € 250,00 €

Ruotsi, Norja 
ja Baltia

30,00 € 45,00 € 85,00 €

Venäjä ja 
IVY-maat

50,00 € 100,00 € 200,00 €
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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.

Puhelinavisointi

DB SCHENKERsystem ja direct 
Ilmoitamme etukäteen vastaanottajalle puhelinsoitolla tai 
tekstiviestillä, kun lähetys toimitetaan. Tähän lisäpalveluun 
sisältyy onnistunut puhelinsoitto tai lähetetty tekstiviesti 
yhden kerran.  Lähetyksen mahdollisesta säilytyksestä ja 
vastaanottajasta tai muusta kuljetustoimeksiantajasta joh-
tuvasta kuljetuksen keskeytyksestä veloitetaan lisämaksut. 
System 8,00 €/lähetys
Direct 16,00 €/lähetys 

Saman päivän noutotilaus osa- ja kokokuorma-
lähetyksille

DB SCHENKERdirect 
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 120,00/€ lähetys 
Kokokuormat 180,00 €/lähetys

Trailerin lämpösäilytys

DB SCHENKERsystem ja direct 
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

Toimitus sovittuna päivämääränä osa- ja kokokuormille

DB SCHENKERdirect 
Toimitamme osa- ja kokokuormalähetyksesi etukäteen 
sovittuna päivänä. Lähetyksesi mahdollisesta säilytyksestä 
ja vastaanottajasta johtuvasta kuljetuksen keskeytyksestä 
veloitamme lisämaksut.
Palvelussa on maa- ja aluekohtaisia rajoituksia ja lisäksi 
saatavuudessa voi olla tilapäisiä rajoituksia. Olemme yhte-
ydessä kuljetuksen tilaajaan, mikäli tilattua vaihtoehtoa ei 
voida toteuttaa.
Kuljetusmaksu + 15 %
eSchenkeristä tilattuna:
Osakuormat  55,00/€ lähetys 
Kokokuormat 45€/lähetys



Vaarallisten aineiden lisä kansainvälisessä liikenteessä pohjautuu pääasiassa merikuljetusten IMDG-luokituksiin. Veloitamme 
taulukon mukaiset vaarallisen aineen lisät todellisen bruttopainon mukaan UN-numeroittain, luokittain ja pakkausryhmit-
täin (pk). 

Vaarallisten aineiden lisän ohella veloitamme toimenpidemaksun 106,00 €/lähetys kattaen yhden UN-numeron. Seu-
raavilta UN-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 sisältä-
ville lähetyksille ei anneta DB SCHENKERsystem premium -tuotteen aikataulutakuuta. Tietyt vaaralliset aineet (IMO-tavarat) 
laivataan pääsääntöisesti viikonloppuisin, jolloin myöskään viitteellinen tuotekohtainen aikataulu ei välttämättä toteudu. 

Vaarallisten aineiden kuljetus kansainvälisessä liikenteessä

Hinnoitteluryhmät

IMDG-luokat,  
UN-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
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Mannermaa ja Tanska

< 2 500 kg
***

141,00 € 113,00 € 71,00 €
*** ***

> 2 501 kg 282,00 € 226,00 € 142,00 €

Iso-Britannia ja Irlanti

< 2 500 kg *** 212,00 € 170,00 € 107,00 € *** ***

> 2 501 kg *** 424,00 € 340,00 € 214,00 € *** ***

Ruotsi, Norja ja Baltia

< 2 500 kg

***

66,00 € 66,00 € 66,00 €
***

Luokka 7  
ei Latvia

66,00 €

2 501–10 000 kg 94,00 € 94,00 € 94,00 € 94,00 €

> 10 001 kg 132,00 € 132,00 € 132,00 € 132,00 €

Mikäli Baltian kuljetukset toimitetaan Hanko–Paldiskin kautta, veloitamme lisäksi 363,00 € / lähetys.

Venäjä ja IVY-maat

Kuljetukset ovat pääasiassa maantiekuljetuksia, joten niihin sovelletaan IMO-luokituksen sijaan 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 88,00 € / lähetys. Muiden ADR-luokkien 
kohdalla veloitamme VAK-lisän erillisen tarjouksen mukaisesti. Kuljetettaessa vaarallisia aineita Valko-
Venäjälle, Ukrainaan tai Moldovaan Liettuan kautta, veloitamme sekä IVY-maiden 10 %:n vaarallisten 
aineiden lisän että Baltian hinnaston mukaisen IMO-lisän.

* Yhteensopivuusryhmä A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L tai N
** Vain direct-liikenteessä
*** Erillisestä sopimuksesta 14
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EU-sisäkaupan tilastointi

DB SCHENKERsystem, system premium ja direct
Teemme lähetyksillesi EU-sisäkaupan Intrastat-tilastoinnin. 
Hintaan sisältyy enintään kolme nimikettä yhdellä kauppa-
laskulla. Lisänimikkeistä veloitamme erikseen. 

tilastointi 14,80 €/kauppalasku

lisänimikkeet 2,00 €/nimike

Tuontiselvitys 

DB SCHENKERsystem, system premium ja direct
Teemme puolestasi tuontiselvityksen tavanomaiselle kau-
palliselle lähetykselle. Hinta sisältää enintään kolme tulli-
nimikettä. Lisänimikkeistä sekä vientiselvityksen toimenpide-
maksusta veloitamme erikseen. Käytettäessä DB Schenkerin 
tulliluottoa, veloitamme myös maksupalvelupalkkion. 

tuontiselvitys 89,00 €/lähetys

lisänimikkeet 3,83 €/nimike

toimenpidemaksu 35,00 €/lähetys

maksupalvelupalkkio 2,5 % sidotuista varoista 
minimiveloitus 25,00 €/lähetys

Huolintapalvelut kansainvälisille kuljetuksille

Muuta huomioitavaa
Hoidamme puolestasi kaikki erikoistullaukset ja 
tullidokumenttien käsittelyt. Tarjoamme myös huo-
lintapalveluja Euroopassa DB Schenkerin verkoston 
kautta. Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi.

Vientiselvitys

DB SCHENKERsystem, system premium ja direct
Teemme puolestasi vientiselvityksen tavanomaiselle kaupalli-
selle lähetykselle.  Hinta sisältää enintään kolme tullinimiket-
tä. Lisänimikkeistä sekä vientiselvityksen toimenpidemaksus-
ta veloitamme erikseen. 

vientiselvitys 80,00 €/lähetys

lisänimikkeet 3,83 €/nimike

toimenpidemaksu 35,00 €/lähetys

1.
1.
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Alv-erittely tuontien alv-arvosta 
 
DB SCHENKERsystem, system premium ja direct
Teemme puolestasi kuukausittaisen arvonlisäveroerittely
tuonnin alv-arvosta. 

alv-erittely 30,00 €/kuukausi



Lisäpalvelut Venäjän ja IVY-maiden kuljetuksille

Kappaletavaralähetykset asiakkaan nimeämään 
tulliterminaaliin

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

Lämpötilahallittu kuljetus

DB SCHENKERsystem ja direct
Kuljetamme lähetyksesi haluamassasi lämpötilassa (huoneen-
lämpö, viileä ja pakaste).
Erillisen tarjouksen mukaisesti

Odotusaika Venäjällä ja Ukrainassa

DB SCHENKERdirect
Palveluun sisältyy osakuormalähetyksille yksi päivä lastaus- 
ja purkuaikaa mahdollisine odotuksineen. Vastaava aika 
kokokuormalähetyksille on kaksi päivää. Jos lastaus tai purku 
kestää tätä kauemmin, veloitamme ylimenevästä odotusajasta 
aikaperusteisen lisämaksun.
170,00 € / alkava vuorokausi

Purkujärjestysvaatimus

DB SCHENKERdirect
Lastaamme lähetyksesi siten, että voimme purkaa sen ensim-
mäisenä tai viimeisenä asiakkaasi toivomuksen mukaisesti.
45,00 €/lähetys

Venäjän sisäinen passitusvakuus

DB SCHENKERsystem ja direct
Teemme Venäjälle saapuvalle lähetyksellesi passituksen rajal-

ta määrätulliin. Otamme lähetyksellesi kertavakuuden, joka 
kattaa lähetyksestä kannettavat tullit ja verot. Lisäpalvelun 
hinta riippuu kauppalaskun loppusummasta sekä rajan ja mää-
rätullipaikan välisestä etäisyydestä. Pieniarvoisten lähetysten 
vakuus sisältyy palveluun.  

Määräpaikka Kauppalaskun 
loppusumma

Hinta

Kappaletavarat ja osakuormat

Pietari yli 80 000 € 55,00 €/lähetys

Moskova yli 80 000 € 90,00 €/lähetys

muut 
määränpäät

yli 80 000 € toteutuneet kulut + 
maksupalvelupalkkio

Täydet kuormat

Kaikki  
määränpäät

yli 150 000 € toteutuneet kulut + 
maksupalvelupalkkio

Tullauksen jälkeinen suora toimitus 
vastanottajan varastolle

DB SCHENKERsystem ja direct
Toimitamme Pietarin ja Moskovan kaupunkien alueilla lähe-
tyksesi tullauksen jälkeen ilman terminaalikäsittelyä vastaan-
ottajan varastolle.
113,00 €/purkupaikka

Tulliterminaalitiedon kysyminen määrämaasta 
 
DB SCHENKERsystem ja direct
Tarvitsemme tullausta varten etukäteen tiedon siitä, missä 
tulliterminaalissa lähetys tullataan maahan. Selvitämme 
puolestasi lähetyksellesi oikeat tulliterminaalitiedot.
10,00 €/lähetys
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