
DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load -tuotteet 
ovat yritysasiakkaille tarkoitettuja palveluita osa- ja kokokuor-
mien kuljettamiseen suoraan lähettäjältä vastaanottajalle. DB 
Schenkerin maakuljetusverkosto kattaa koko Suomen ja Euroo-
pan. 

Osakuormalla (DB SCHENKERpart load) tarkoitetaan vähin-
tään 2 500 kg painavia, yli 7,5 m3 tai yli 2,4 m pitkiä lähetyksiä 
yhdelle vastaanottajalle pääsääntöisesti ilman terminaalikä-
sittelyä. Kokokuormalla (DB SCHENKERfull load) tarkoite-
taan täyden kuljetusyksikön kuljettamista lähettäjältä yhdelle 
vastaanottajalle ilman välikäsittelyä terminaalissa. Yleisimpiä 
kuljetus yksiköitä ovat vaihtokuormatila, perävaunu, traileri ja 
näiden yhdistelmä. 

DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load -palvelut 
tilaat eSchenkeristä. Luotettavan kumppanuuden takeina ovat 
sertifioitu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä sekä 
Tullin myöntämä AEO F -status.
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DB SCHENKERpart load ja 
DB SCHENKERfull load 
Osa- ja kokokuormat 
suoraan vastaanottajalle

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



Kuljetusasiakirjat ja kolliosoitelaput
Lähetyksiin tarvitset kuljetusasiakirjat ja lähetysseurannan 
mahdollistavat SSCC-viivakoodilliset kolliosoitelaput. Liitä 
kolliosoitelaput osakuorman kuhunkin kolliin sekä pitkään 
tavaraan. Kokokuormiin et tarvitse osoitelappua. Saat edellyt-
tämämme kuljetusasiakirjat ja SSCC-viivakoodilliset kolliosoite-
laput eSchenker-portaalista. Viranomaiset voivat edellyttää 
myös muita kuljetusasiakirjoja kuljetettavan tuotteen ja liiken-
nesuunnan perusteella. Lähettäjän tekemä kuljetusdokumentti 
on apu noutokuljettajalle eikä se kulje lähetyksen mukana. 
Informoi vastaanottaja etukäteen. 
    DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load -lähetys-
ten aikasidonnaiset lisäpalvelut EU:n ulkokaupan tuonti- ja 
vientikuljetuksissa ovat mahdollisia vain, kun kuljetusasiakirjat 
ja tulliselvitykset on laadittu DB Schenker -yritysten, ei kolman-
sien osapuolien, kanssa. 
 
Nouto
Noudamme määräaikaan mennessä tilatun kuljetuksen seu-
raavana työpäivänä klo 16 mennessä tai valitun lisäpalvelu-
vaihtoehdon mukaisena ajankohtana tai erillisen sopimuksen 
mukaan. Noudossa käytetään runkoliikennekalustoa sekä sen 
vakiovarustusta, ellei erikseen muuta sovita. Noutopaikan on 
oltava miehitettynä sovittuna noutoaikana. Lähettäjä pakkaa 
lähetyksen sekä lastaa ja kiinnittää sen kuormatilaan.

Jakelu
Lähetys toimitetaan tilauksessa merkittyyn toimitusosoittee-
seen, jonne ajoneuvoyhdistelmällä on esteetön pääsy. Jakelu 
on voitava suorittaa samalla kuljetusyksiköllä, jolla lähetys on 
noudettu. Lähetys luovutetaan vain tilauksessa merkitylle vas-
taanottajalle, joka purkaa osa- ja kokokuormalähetyksen omilla 
välineillään.

Kuljetustilaus ja lisäpalvelut
Tee viennin ja kotimaan kuljetustilaus viimeistään toivomaasi 
noutoa edeltävänä arkipäivänä klo 12 mennessä. Sähköisen 
kuljetustilauksen voit tehdä noutoa edeltävänä päivänä klo 13 
saakka. Tee tuonnin kuljetustilaus viimeistään kaksi työpäivää 
ennen toivomaasi noutoa. Ilmoita kuljetustilauksessa lähe-
tyksesi todellinen paino, kuutiot ja lähetyksen ajoneuvosta 
vaatima lastitila lavametreinä. Voit täydentää kuljetuspalve-
luasi esimerkiksi alla olevilla sinua helpottavilla maksullisilla 
lisäpalveluilla: 
– osa- ja kokokuormien purut ja lastaukset perälautanostimella
– toimitus tai nouto erikseen sovittuna ajankohtana
– vaarallisten aineiden kuljettaminen luokkarajauksin
– nouto samana päivänä kotimaassa
– lämminkuljetus 1.10.– 30.4. kotimaassa
– jakelu yksityishenkilöille kotimaassa
– nosturipalvelu räätälöidysti kotimaassa

Hinnoittelu 
Hinnoittelu perustuu valittuun tuotevaihtoehtoon, kuljetus-
reittiin ja lähetyksen rahdituspainoon. 
 
Lähetyksen koko
Osa- tai kokokuormalähetyksen tilavuus ylittää 7,5 m3 tai 
1,35 lavametriä, paino on 2 500 kg ja yli, tai yksittäisen kollin 
pituus ylittää 2,4 m. Lähetyksen on oltava pakattu ja koneelli-
sesti käsiteltävissä. 

Pitkän tavaran (yli 2,4 m) käsittelyyn ja rahdituspainon mää-
ritykseen sovelletaan erillisiä ehtoja. Pitkän tavaran hinnoit-
telu on kuvattu tarkemmin  kansainvälisten lisäpalveluiden  ja 
Suomen lisäpalveluiden yhteydessä.
 

DB SCHENKERpart load ja DB SCHENKERfull load -tuotteissa noudatetaan voimassa olevia rahditus-
perusteita, palvelumaksuja 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 varastoin-
tiin ja lisäarvopalveluihin. Kanssamme tavoitat helposti 
asiakkaasi Suomessa ja ulkomailla. 

Näin varmistat lähetyksesi toimitusaikataulun

1. Tilaa kuljetus sähköisesti riittävän ajoissa ja 
ilmoita tilauksesi koko lavametreinä, kuutioina 
ja kiloina

2. Pakkaa lähetyksesi siten, että se soveltuu 
koneelliseen käsittelyyn

3. Kiinnitä osakuorman kuhunkin kolliin sekä 
pitkään tavaraan SSCC-viivakoodillinen 
osoitelappu 

Voit seurata lähetyksesi kulkua eSchenker-verkkopalvelussa.

https://www.dbschenker.com/resource/blob/593322/0b3b9b727ffbbb1b672c8ab4bcd7ffa5/lisaepalvelut-kansainvaelisille---fi-fi--data.pdf
https://www.dbschenker.com/resource/blob/593320/1627a1536f828bde7c3c1deb96e25c56/lisaepalvelut-kotimaan--fi-fi--data.pdf

