
Junarahtikuljetukset sopivat parhaiten silloin, kun edellytykse-
nä on merirahtia nopeampi kuljetusaika ja tavaraerälle parhai-
ten soveltuva kuljetusyksikkö on kontti. 

DB SCHENKEReurasia -junarahtiratkaisut sopivat erinomaisesti 
konteille (FCL) ja kappaletavaralle (LCL), jotka vaativat kuljettami-
seen räätälöintimahdollisuuksia esimerkiksi suuren painon tai vo-
lyymin vuoksi. Yhdistämme eri kuljetusmuodot ja tarjoamme juuri 
sinun tarpeisiisi joustavan kokonaisuuden – ympäristöä säästäen.  

– Koko Suomen, Euroopan ja Kiinan kattava verkosto 
– Luotettava ja ympäristöystävällinen ratkaisu
– Korkea hyötyaste
– Katkeamaton ja säännöllinen aikataulutettu palvelu ovelta ovelle  

Tarjolla on useita reittejä ja lähtöjä, joista yhdessä löydämme tar-
peisiisi sopivan vaihtoehdon. Toimitusaika-arviot ja lähtöjen aika-
taulut saat tarjouksen yhteydessä.

DB SCHENKEReurasia -palveluiden tilauskanava sovitaan aina ta-
pauskohtaisesti asiakkaan tarpeisiin. Luotettavan kumppanuuden 
takeina ovat sertifioitu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä 
sekä Tullin myöntämä AEO F -status.
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DB SCHENKEReurasia
Rautatiekuljetukset ovelta ovelle 
Kiinan ja Euroopan välillä 

Haluatko lisätietoja?
Soita 010 520 01 tai käy netissä 
 www.dbschenker.com/fi



DB SCHENKEReurasia -junakuljetuksissa noudatetaan voimassa olevia rahditusperusteita, palvelu-
maksuja ja yleisiä kuljetusehtoja. Saat ne verkkosivuiltamme, eSchenker-verkkopalvelusta tai yhteys-
henkilöltäsi. Olemme koonneet alle palvelun yleiskuvauksen, josta näet yhdellä silmäyksellä tuotteen 
ominaisuuksia.

Kuljetustilaus ja lisäpalvelut
Tee kuljetustilaus viimeistään 7 työpäivää ennen junan lähtöä.  
Ilmoita kuljetustilauksessa lähetyksesi todellinen paino, kuutiot 
ja lavametrit sekä mistä ja milloin lähetys on noudettavissa, jotta 
voimme suunnitella kuljetuksen. Voit täydentää kuljetuspalve-
luasi sinua helpottavilla maksullisilla lisäpalveluilla, kuten vienti- 
ja tuontiselvitykset ja toimitus erikseen sovittuna ajankohtana. 

Vaarallisten tai luokiteltujen aineiden kuljettaminen on yleisesti 
kiellettyä. Tuotekohtaisia poikkeuksia on kuitenkin eri reiteillä, 
ja selvitämme mahdollisuudet aina tapauskohtaisesti.

Hinnoittelu 
Hinnoittelu perustuu lähetyksen kokoon, ajankohtaan sekä 
reititykseen. Saat jokaiseen tarjouspyyntöön oman räätälöidyn 
ovelta ovelle -tarjouksen, joka sisältää myös aikataulu- ja reititys-
vaihtoehdot.  

Lähetyksen koko 
Lähetys voi olla yhdestä lavasta aina täyskuormaan. Lähetyksen 
enimmäispaino on 23 tonnia, eikä yksittäinen kolli saa ylittää 
kolmen tonnin enimmäispainoa. Lähetyksen on oltava pakattu ja 
koneellisesti käsiteltävissä. DB Schenker varaa oikeuden siirto-
kuormata lähetys kuljetuksen aikana kuljetusyksiköstä toiseen.

Kuljetusasiakirjat
Lähetyksiin tarvitset kuljetusasiakirjat, jotka saat tilauksen 
yhteydessä. Viranomaiset voivat edellyttää myös muita kuljetus-
asiakirjoja kuljetettavan tuotteen ja liikennesuunnan perusteella. 
Hoidamme vienti- ja tuontiselvitykset lisäpalveluna. 
 
Nouto
Noudamme lähetykset sovitun aikataulun mukaisesti. Noutopaikan 
on oltava miehitettynä sovittuna noutoaikana. Lähettäjä lastaa 
osa- ja täyskuorman omilla kuormausvälineillään.

Jakelu
Lähetys jaetaan ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Lähetys 
luovutetaan vain tilauksessa merkitylle vastaanottajalle, joka pur-
kaa sen omilla kuormausvälineillään.

Kalusto
Kuljetamme lähetyksen ovelta ovelle. Runkokuljetuksen hoidamme 
40’ HC-konteilla. Nouto- ja jakeluliikenteessä hyödynnämme termi-
naali- ja jakeluverkostoamme niin Kiinassa kuin Euroopassa (esim. 
DB SCHENKERsystem). Täyskonttikuljetuksissa (FCL) noudamme 
ja/tai jakelemme lähetyksen ilman siirtolastausta, mikäli näin 
sovimme.

Erikseen sovittaessa järjestämme myös lämpötilahallitut ratkaisut. 
Seurantapalveluihin löytyy useita eri ratkaisuja.

Kaikki palvelut saman katon alta  
Tarjoamme kokonaisratkaisuja 
kuljetuksista varastointiin ja 
lisäarvopalveluihin. Meidän kans-
sa tavoitat helposti asiakkaasi 
Suomessa ja ulkomailla. 

Näin varmistat lähetyksesi 
toimitusaikataulun

1. Tilaa kuljetus viimeistään 
7 työpäivää ennen junan 
lähtöä ja ilmoita tilauksesi 
koko lavametreinä, 
kuutioina ja kiloina.

2. Kerro jo tilausvaiheessa, 
mistä ja milloin lähetys 
on noudettavissa, sekä 
milloin lähetyksen tulee 
olla perillä.

3. Varmista, että lähetyksesi 
on pakattu siten, että 
se soveltuu koneelliseen 
käsittelyyn.


