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DB SCHENKER LCLsystem – YLEISET SOPIMUSEHDOT
Tarjouksen voimassaolo
Tarjous on voimassa tarjouslomakkeessa ilmaistun ajan. Tarjous tulee hyväksyä
kirjallisesti tai muutoin todennettavasti tarjouksen voimassa ollessa. Mahdolliset
muutokset tarjous- ja sopimusehtoihin edellyttävät aina kirjallista hyväksyntäämme.
Maksuehto
Maksuehto on sovittava erikseen kirjallisesti. Jos maksuehdosta ei ole sovittu kirjallisesti
ennen palvelun tuottamisen aloittamista, on laskujen maksuehto seitsemän (7) päivää
laskun päiväyksestä. Viivästyskorko veloitetaan kulloinkin voimassa olevan korkolain
mukaisesti. Lisäksi veloitetaan muistutuskulu määrältään 10,00 EUR/muistutus.
Hinnat
Tarjouksessa esitetyt hinnat ovat voimassa tarjouksessa ilmaistun ajanjakson.
Yleiset rahditusehdot
Merirahti: hinta joko per kuljetusyksikkö tai kuutio / tonni (w/m). Minimiveloitus 1 w/m,
ellei muuta erikseen mainittu. Terminaalikäsittely ja kotimaan rahti: 1 cbm / 333 kg.
Lisämaksut
Sovellettavat lisämaksut kuten valuutta-, turva- ja/tai polttoainelisät veloitetaan erikseen.
Arvonlisävero ja viranomaismaksut
Arvonlisävero ja viranomaismaksut lisätään hintoihin laskutuksen yhteydessä
laskutushetkellä voimassa olevan mukaisena. Julkiset maksut sisältyvät hintoihin vain
erikseen sovittaessa.
Kustannusmuutokset
Tarjouksemme perustuu tarjouspäivän valuuttakurssiin ja kustannustasoon sekä
tarjouksessa ilmaistuun maksuehtoon. Oikeus hinta- ja maksuehtojen muutoksiin
pidätetään.
Laista, asetuksesta tai viranomaisten toimenpiteistä johtuvat kustannusmuutokset
voidaan lisätä hintoihin niiden voimaantulosta lukien edellyttäen, että ne eivät ole olleet
voimassa tarjouksen päivänä. Kustannusmuutokset koskevat sekä voimassaolevia
tarjouksia että sopimuksia.
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Erillisveloitukset
Huolintapalkkio sisältää normaalin tulliselvityksen, joka liittyy tarjottuihin kuljetuksiin.
Toimeksiantajan määräyksestä tai hänen ilmeisen etunsa vuoksi suoritetut toimenpiteet
veloitetaan erikseen.
Lähetykselle kohdistuvasta ylimääräisestä tulliselvityksestä veloitamme: 35,00 EUR /
tulliselvitys.
Lähetykset jotka luovutamme edelleen tullaamatta tai jotka asiakas tullaa itse veloitamme
luovutuskulut: 88,00 EUR / lähetys.
Laskutuspalkkio meistä riippumattomista syistä: 34,00 EUR / lasku.
Mitat
Terminaalissa yli 30 kilon lähetykset on lavoitettava kuljetusta varten. Mikäli kuljetettava
kolli ylittää seuraavat mitat; korkeus 2,25m, leveys 2,25m, pituus 2,40m, paino 2000kg
tarkista onko lähetyksen kuljettaminen mahdollista sekä mahdollinen lisäveloitus.
Kappaletavaralähetysten rahdituspainoja tarkistetaan manuaalisilla ja koneellisilla
punnituksilla ja mittauksilla. Jos tarkistettu ja asiakkaan ilmoittama rahdituspaino eroavat
toisistaan, lähetys hinnoitellaan tarkistetun rahdituspainon perusteella, ellei
sopimuksessa toisin mainita. Toimeksiannostanne suoritetusta punnituksesta tai
tarkistuspunnituksesta veloitamme 15 EUR/lava. Mikäli lähetyksen päällelastaus on
kielletty laskemme lähetyksen korkeuden 2,20m mukaan
Valuutat
Unless expressly agreed otherwise, offers and invoices of and/or for services will
exclusively be in EURO. Should conversion into another and/or from another currency
than EURO be required, this shall be carried out in the case of ocean transport on the
basis of the exchange rate by Schenker https://www.dbschenker.com/deen/products/ocean-freight/conversion-rate, valid for imports seven days before scheduled
ship arrival and for exports seven days before scheduled ship departure.
Asiakkaan luottoraja
Asiakkaan luottoraja voidaan sopia erikseen. Mahdollinen luottoa koskeva sopimus on
Schenker Oy:n irtisanottavissa yhden (1) viikon irtisanomisajalla. Luottoa koskevan
sopimuksen voimassaolon päättyessä kaikki suoritettuja toimeksiantoja koskevat avoimet
saatavat erääntyvät maksettavaksi alkuperäisten laskujen mukaisina eräpäivinä, ei
kuitenkaan ennen luottosopimuksen voimassaolon päättymistä. Asiakkaan käytössä
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olevalle luotolle lasketaan korkoa kuukauden keskimääräisen käytössä olleen luoton
mukaan. Luottorajan vahvistamisen yhteydessä sovitaan luotolle maksettava korko.
Varastointi
Huolitsija ei varastointia koskevissa toimeksiannoissaan omissa nimissään ja
toimeksiantajan lukuun merkitse PSYM 2015 25 A kohdan tarkoittamaa palo, - vesi-, ja
murtovakuutusta.
Vakuutukset
Toimeksiannon kohteena oleville tavaroille otetaan vakuutus vain erikseen sovittaessa.
Huolintavastuuvakuutus sisältyy sopimushintaan.
Maksulaiminlyönti
Mikäli toimeksiantoa koskevan maksun suorittaminen viivästyy tai laiminlyödään, on
palveluntuottajalla oikeus saattaa avoimet saatavansa perintään ja päättää osapuolten
välisen sopimuksen voimassaolo välittömästi. Maksun laiminlyönyt osapuoli vastaa mm.
perintä- ja oikeudenkäyntikuluista sekä viivästyskoroista.
Sovellettavat ehdot ja vastuu
Schenker Oy:n toimeksiantoihin sovelletaan Schenker Oy:n yleisiä ehtoja, mukaan lukien
verkkosivuiltamme löytyvä tietosuojaliite, sekä Pohjoismaisen Speditööriliiton Yleiset
Määräykset PSYM 2015 ehtoja (”PSYM 2015”) poisluettuna aikalupausta koskeva kohta
7.2. PSYM 2015 ehdot rajoittavat vastuutamme, antavat meille pantti- ja pidätysoikeuden
hallussamme olevaan tavaraan sekä sisältävät muita sopimusehtoja osapuolten oikeuksien
ja velvollisuuksien suhteen.
Schenker Oy on kaikissa tilanteissa oikeutettu antamaan tarvittavia tietoja viranomaisille
sekä samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Schenker Oy toimii viranomaisten kanssa
yhteistyössä rikosten ehkäisemiseksi, paljastamiseksi ja selvittämiseksi. Schenker Oy on
Suomen Huolintaliikkeiden Liitto r.y:n jäsen.
Sovellettava laki
Sovellettava laki on Suomen laki.
Toimeksiantoihin sovelletaan lisäksi soveltuvia kansainvälisiä ja kansallisia määräyksiä ja
konventioita.
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SCHENKERocean Ltd. tuottamat palvelut
Tarjous voi sisältää merirahtipalveluita, jotka myydään NVOCC SCHENKERocean Ltd:n
tariffeilla, rahdilla ja maksuilla. Nämä palvelut myydään SCHENKERocean Ltd:n
konossementin tai muun kuljetusasiakirjan mukaisin ehdoin.
SCHENKERocean Ltd:n palveluihin ja niitä koskeviin sopimuksiin sovelletaan yksin Hong
Kongin lakia. Näiden palveluiden osalta yksinomainen oikeuspaikka on Hong Kong.
This quotation contains ocean freight services which are based on the tariff or freight and
other charges (as the case may be) of the NVOCC SCHENKERocean Ltd. and will be
provided strictly on the terms, conditions, exceptions, limitations and liberties of carriage
expressively set out or referenced in the Bill of Lading form of SCHENKERocean Ltd.
It is mutually agreed that these terms, conditions, exceptions, limitations and liberties
are subject to the laws of Hong Kong and that the jurisdiction for any claims or disputes
against SCHENKERocean Ltd. under or in connection with the Bill of Lading is Hong Kong.

