
Apumiespalvelu

DB SCHENKERsystem ja direct
Apumiespalvelu on tarpeen, jos lähetyksesi lastaaminen, 
purkaminen tai kerros-/sisäänkanto edellyttävät kuljettajal-
le apuvoimia. Apumiespalvelu on käytettävissä terminaalin 
lähialueella ja palvelusta on sovittava etukäteen.
45,00 €/h

Arkipyhänä tai viikonloppuna tehtävät toimeksiannot

DB SCHENKERsystem ja direct
Teemme asiakkaan pyynnöstä kuljetustehtäviä arkipyhinä, 
viikonloppuisin tai pyhäpäivinä.
68,50 € / alkava 30 min
minimiveloitus 131,50 €

Avaintoimitus / lähetyksen nouto tai toimitus  
miehittämättömään kohteeseen

DB SCHENKERsystem ja direct 
Noudamme tai toimitamme lähetyksesi ennalta sovitun 
toimintamallin mukaisesti, jos kukaan ei ole läsnä nouto- 
tai toimitusosoitteessa. Tavaran käsittelystä veloitamme 
erillisen sopimuksen mukaisesti.
9,00 €/lähetys

DB SCHENKERsystem premium -kellonaikaoptiot 10 ja 13

DB SCHENKERsystem premium
Toimitamme DB SCHENKERsystem premium  -lähetyksesi 
valitsemasi vaihtoehdon mukaiseen kellonaikaan mennessä. 
Palvelu on saatavissa arkipäivisin määrättyihin postinume-
roihin. Toimituspostinumeroon tarjottavat kellonaikavaih-
toehdot löytyvät aikatauluhaustamme.

Premium-lähetys: System-hinta + 30 %, minimi 
10,50 €/lähetys 
Premium 13: + 25 €/lähetys  
Premium 10: + 55 €/lähetys

DB SCHENKERsystem fix day (tilattava toimituspäivä)

DB SCHENKERsystem
Toimitamme kappaletavaralähetyksesi etukäteen tilaa-
manasi arkipäivänä. Tilaamasi toimituspäivän 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 kotimaassa DB SCHENKERsystem -kappale-
tavaralähetyksesi 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 kappaletavaralähetyksesi perille vastaanotta-
jan kanssa sopimamme aikataulun mukaisesti. Toimituspäi-
vä on mahdollista sopia 1-3 arkipäivää DB SCHENKERsys-
tem -tuotteen aikataulun mukaisen toimituspäivän jälkeen.
35,00 €/lähetys 

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa
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Kierrätyspalvelu

DB SCHENKERsystem ja direct 
Viemme vanhan käytöstä poistuvan vastaavan tuotteen  
kierrätettäväksi. Kierrätyspalvelu koskee erikseen sovitta-
via tuotteita erillisestä sopimuksesta.
21,00 €/tuote
minimi 21,00 €

Kirjeavisointi
 
DB SCHENKERparcel
Ilmoitamme noutopistelähetyksen saapumisesta vastaan-
ottajalle kirjeellä.
2,10 €/kirje

Kuljetusdokumenttien tuottaminen

DB SCHENKERsystem ja direct 
Jos lähetyksellä ei ole rahtikirjaa, tuotamme sen puolestasi. 
Palvelu ei koske vaarallisten aineiden kuljetuksia, joissa 
lähettäjä tekee rahtikirjan.  
11,00 €/lähetys

Lähetyksen kerros- tai sisäänkanto

DB SCHENKERsystem 
Kuljettajamme kantaa lähetyksen kynnyksen yli. Lähetyk-
sen on oltava yhden henkilön käsiteltävissä. 
25,00 € / ensimmäiset 15 min
sen jälkeen 8,00 € / alkava 5 min
Suurempiin lähetyksiin tarjoamme apumiespalvelun lisäpal-
veluhinnaston mukaan.

DB SCHENKER parcel 
Yli 30 kg:n lähetysten kerroskanto 
22,00 €/lähetys

Lämminkuljetus

DB SCHENKERsystem ja direct
Kotimaan lämminkuljetuksista veloitetaan lisäpalvelumak-
su 1.10.–30.4.
Kuljetusmaksu + 15 % 
Minimi 6,50 €/lähetys

Nostolaitepalvelu

DB SCHENKERsystem ja direct 
Tarjoamme lisäpalveluna kuormausnosturin lähetyksen 
noutoa ja / tai toimitusta varten.

Terminaalin lähialueella Veloitus/lähetys

1–1 000 kg 97,00 €

1 001–7 999 kg 151,00 €

8 000 kg ja yli 1,90 € / 100 kg

Etäalueella

1–1 000 kg 191,00 €

1 001–7 999 kg 298,00 €

8 000 kg ja yli 3,90 € / 100 kg

Erikoisalueella

Erillisen tarjouksen mukaisesti

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.

Kotimaan liikenteen hinnoittelu

Hinta 

1,20 € / 100 kg

minimi 29,00 €/lähetys

Pakkauksesta purku ja poisvienti 

DB SCHENKERsystem ja direct 
Toimituksen yhteydessä puramme pakkausmateriaalit ja 
kierrätämme ne asianmukaisesti. Lisäpalvelun veloitus 
perustuu lähetyksesi rahdituspainoon.

Lähetyksen rahdituspaino Hinta

0–349 kg 9,50 €

350–699 kg 18,00 €

700 kg ja yli 4.00 € / 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 sii-
hen yksilöllinen kolliosoitelappu sekä rahtikirja. Kotimaan 
yli 2,4 m pitkän tavaran jakelu voidaan siirtää seuraavalle 
toimituspäivälle. 13-metriset ja sitä pidemmät lähetykset 
tarjoamme erikseen erikoiskuljetuksina. Pitkän tavaran 
veloitusperusteessa huomioidaan tarvittaessa ajoneuvon 
turvallisen kuormauksen sekä lähetyksen tuennan ja sidon-
nan 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 18,00 €

6,01–9,99 m 47,00 €

10,00–12,99 m 68,00 €

13,00 m ja yli erillisen tarjouksen mukaisesti

Puhelinavisointi

DB SCHENKERsystem, direct ja parcel
Ilmoitamme kotimaassa etukäteen vastaanottajalle puhe-
linsoitolla, kun lähetys toimitetaan. Tähän lisäpalveluun 
sisältyy onnistunut puhelinsoitto yhden kerran.  Lähetyksen 
mahdollisesta säilytyksestä ja vastaanottajasta tai muusta 
kuljetustoimeksiantajasta johtuvasta kuljetuksen keskey-
tyksestä veloitetaan lisämaksut. 
5,50 € / lähetys 1.
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Saman päivän noutotilaus  
osa- ja kokokuormalähetyksille

DB SCHENKERdirect 
Lisäpalveluna voit tehdä noutotilauksen osa- ja kokokuor-
maliikenteen lähetykselle noutopäivänä klo 12 mennessä.
29,00 €/lähetys

Saman päivän pakettitoimitus pääkaupunkiseudulla

DB SCHENKERparcel
Toimitamme lähetyksiä Helsingin, Espoon, Vantaan, Kau-
niaisten, Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueella saman 
päivän jakeluna. Aamupäivällä klo 8–12 noudetut lähetyk-
set toimitetaan samana päivänä klo 13–17. Iltapäivällä 
klo 13–17 noudetut lähetykset toimitetaan seuraavana 
arkipäivänä aamupäivällä klo 8–12.
Erillisen tarjouksen mukaisesti

Tekstiviestiavisointi

DB SCHENKERsystem, direct  ja parcel
Ilmoitamme kotimaassa etukäteen vastaanottajalle teksti-
viestillä, kun lähetys toimitetaan. Tähän lisäpalveluun sisäl-
tyy lähetetty tekstiviestiavisointi yhden kerran.  Lähetyksen 
mahdollisesta säilytyksestä ja vastaanottajasta johtuvasta 
kuljetuksen keskeytyksestä veloitetaan lisämaksut.
4,20 € / lähetys

Toimitus sovittuna kellonaikana tai päivämääränä

DB SCHENKERsystem ja direct 
Toimitamme kotimaan lähetyksesi etukäteen sovittuna kel-
lonaikana tai päivänä terminaalin lähialueelle normaaleina 
toimituspäivinä. Huomioithan, että kellonajan tai päivä-
määrän merkintä pelkästään rahtikirjaan ei sido lisäpalve-
lun tuottamiseen. Lähetyksesi mahdollisesta säilytyksestä 
ja vastaanottajasta johtuvasta kuljetuksen keskeytyksestä 
veloitamme erilliset lisämaksut.

DB SCHENKERsystem
26,50 €/lähetys 

DB SCHENKERdirect 
kuljetusmaksu + 15 % 

Toimitus yksityishenkilölle

DB SCHENKERsystem ja direct 
Toimitamme lähetyksesi yksityishenkilölle. Tähän lisäpal-
veluun liitetään aina yhden kerran lisäpalveluhinnastomme 
mukainen tekstiviesti- tai puhelinavisointi, jolla ilmoi-
tamme vastaanottajalle lähetyksesi toimitusajankohdan. 
Yksityishenkilöille toimitettavaan lähetykseen ei sovelleta 
DB SCHENKERsystem -aikataulua, mutta voit halutessasi  
määritellä lähetyksellesi tarkemman toimituspäivän kulje-
tustilauksen yhteydessä. Lähetyksesi mahdollisesta kellon-
aikajakelusta, säilytyksestä ja vastaanottajasta johtuvasta 
kuljetuksen keskeytyksestä veloitetaan lisämaksut. 
23,00 €/lähetys 

Tuotepalautus

DB SCHENKERsystem ja direct
Hoidamme tuotepalautuksen, jos lähetyksesi palautuukin 
takaisin sinulle. Teemme puolestasi tuotepalautukselle 
kuljetustilauksen sekä tarvittavat kuljetusasiakirjat.
26,50 €/tuote
minimiveloitus 26,50 €

Vaarallisten aineiden kuljetus (ADR)

DB SCHENKERsystem, direct ja parcel
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 15,00 €/lähetys

Muuta huomioitavaa 
Lisäpalvelut ja niitä koskevat toimintamallit sovitaan etukäteen. Esitteessä kuvattuja lisäpalveluita voidaan toteut-
taa Suomessa. Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi tai numerosta 010 520 01.


