Osa- ja kokokuormalähetyksen tuontitilaus

Ennen tilausta
Järjestelmämme ei aina pysty arvioimaan aikataulua osa- ja
kokokuormille. Toimitusaika riippuu usein lähtömaasta ja
kapasiteetista. Varmista tarvittaessa aikataulu tuontitiimiltämme.

Tilauksen pääset
tekemään täältä.

Varmista, että olet
oikeassa käyttäjäryhmässä.

Huom! Crosstrade-tilaus
tehdään aina IMPORTkäyttäjäryhmässä.

Takaisin päävalikkoon
pääset painamalla
DB Schenkerin logoa.

Uusi kuljetustilaus ja valmis tilauspohja

Piilota tästä, niin näet tilauksen kaikki kentät
pienemmälläkin näytöllä.

Tilaushistoria ja
valmiit tilauspohjat
löytyvät täältä.

Mikäli lähetystiedot vaihtelevat (kollitiedot,
tilavuus, paino tai osoitteet), suosittelemme
tekemään uuden tilauksen täältä.

Voit luoda useamman tilauspohjan esim.
lähettäjän, tuotteen, lähetettävän tavaran tai
ohjeen perusteella.

Jos tuote, nouto- ja toimitusosoite,
ja esimerkiksi nouto-ohjeet pysyvät samoina,
voit luoda valmiin tilauspohjan ja käyttää sitä
vastaisuudessa

Huom.! Jos käytät tilauspohjaa, muista vaihtaa
tuote, mikäli lähetät tavallista pienemmän/
isomman erän.

Tuotteet. Tuotekuvaukset löydät täältä
Väärä tuote voi aiheuttaa noudon viivästystä ja laskutusperusteiden muuttamista.
Lähetyksesi
•
•
•

•
•

•

Yhteispaino < 2 500 kg
Yhden kollin paino
< 1 500 kg.
Tilavuus alle 7,5 kuutiota
tai alle 1,35 lavametriä.
Pitkä tavara tyyppi 1 ja 2
(riippuu painosta ja
pituudesta).

Nouto- ja tilauskatkoajat
•

•
•
•

•
Yhteispaino > 2500 kg
Tilavuus 1,35 – 13,6
lavametriä. Skandinavian
liikenne sallii 20 lavametriä.
Tarkista myyntitiimiltämme. •
Pitkä tavara 2,4 – 13 m
(kun < 6 m pitkä kolli
ylittää kappaletavararajat)
•

Lisäpalvelut

Tee sähköinen tuontitilaus
noutoa edeltävänä
päivänä (Skandinavian
tuonti viimeistään klo 15).
Noudot paikallisen virkaajan mukaan.
System: Joustava aikataulu
+/- 1-3 arkipäivää
System premium:
aikataulutettu toimitus

•

Tee tilaus noutoa
edeltävänä päivänä
viimeistään klo 13
(sähköisesti).
Noudot paikallisen virkaajan mukaan, kun kyseessä
normaali sopimus eikä
valittu lisäpalveluja.
Joustava aikataulu

•

•
•
•

•
•
•
•

Premium 10 ja
Premium 13
System Fix Day tai
Fix Day 10 ja 13
Fix Day to be agreed
(vastaanottaja on
yksityishenkilö)
Saapumisilmoitus sähköpostitse tai tekstiviestillä
Lastaus ja/tai purku
perälaudalla
Fix Day pick-up
Fix Day delivery
Puhelinavisointi ennen
noutoa ja/tai toimitusta
Saman päivän nouto, mikäli
alueellisesti mahdollista.

Perustiedot 1/2

Mikäli osoitekirjassa on jo lähettäjän tiedot,
voit alkaa kirjoittamaan yrityksen nimen
tähän kenttään.

Tuonnissa olet tavaran vastaanottaja. Jos yrityksesi
nimi on lähettäjän kohdalla, tarkista käyttäjäryhmä.

Onko nouto- tai toimituspaikka eri kuin lähettäjä tai
vastaanottaja? Ilmoita erillinen osoite valitsemalla se täältä.

Väärä tuote voi vaikuttaa mm.
noutopäivän valintaan. Jos et ole
varma, lue lisää painamalla ”i”.
Yleisimmät toimitusehdot tuonnissa ovat
FCA tai EXW (vastaanottaja maksaa rahdin)
ja CPT tai DDU (lähettäjä maksaa).
Kolmansien maiden tilaukselle (crosstrade)
valitaan toimitusehto DDU. Varmista hinta
myyjältä.

Etsi, lisää ja muokkaa
lähettävän yrityksen
osoitteita ja yhteystietoja.

Muista lisätä ja pitää osoitekirjan ajan
tasalla, jotta edustajamme pystyy
olemaan yhteydessä lähettäjään.

Perustiedot 2/2
Huomioi tilauskatkoajat. Jos et
pysty valitsemaan noutoa
haluamallesi päivälle, laita rasti
tähän. Pyrimme noutamaan
valitsemanasi päivänä.

Noutoajat vaihtelevat maittain. Paikallinen
Schenker noutaa lähetykset työpäivän aikana.

Nouto valitsemanasi päivänä. Huomioi
tilauskatkoajat. Emme pysty lastaamaan
valittuna päivänä, jos teet tilauksen liian
myöhään.

Toimitus tilattuna päivänä. Suunnittelemme
noutopäivän toimituspäivän mukaan.
Osa- ja kokokuormille
voi tilata aamu- tai
iltapäivänouto tai –
jakelu.

Yleisohjeisiin ohjeisiin ilmoitetaan myös
vaarallisten aineiden mahdolliset
erityismääräykset.

Yleisohje: informatiivinen, esim. ”handle with care”.
Nouto-ohjeet: operatiivinen, esim. ”tail lift needed”.
Jakeluohjeet: informatiivinen + operatiivinen, esim. ”tontille ajo
Lahdenväylän suunnasta”.

Tavaratiedot
Muista tavaran kuvaus, mitat, paino ja pinottavuus.

Voiko kollit lastata
päällekkäin? Ilmoita tähän.

Useampi samankokoinen kolli voidaan laittaa yhdelle
riville, silloin on ilmoitettava näiden kollien yhteispaino.

Ilmoita englanniksi mahdollisimman
tarkkaan, mitä tavaraa kuljetetaan.
”Tools”, ”Parts” tai ”Goods” ei riittää.

Mikäli lähetys sisältää monta erikokoista
kollia, voit laskea tilavuuden itse. Osa- ja
kokokuorman rahditusperusteet ovat
lavametrit. Laita rasti tähän, eikä
kuutioihin.

Muista ilmoittaa
vaaralliset aineet.

Kollikohtaiset mitat helpottavat
tilantarpeen arviointia ja lastauksen
suunnittelua.

Tilauksen tarkistaminen 1/2
Jos tilauksessa ei ollut vaarallisia
aineita, tavaratiedot välilehdeltä
pääset heti yhteenvetoon.

Mikäli lähetyksessä on
vaarallisia aineita, mutta et
päässyt välilehdelle
”Vaaralliset aineet”, palaa
edelliselle sivulle ja laita rasti
”DGR”-kenttään.

Tilauksen tarkistaminen 2/2

Vahvistitko tilauksen ilman
asiakirjoja? Voit liittää ne
myös jälkikäteen: mene
kohtaan ”omat tilaukset”,
tuplaklikkaa tilauksesi ja lataa
tiedostot.

Lisää kaikki lähetykseen liittyvät asiakirjat.
Britannian lähetyksiin laskun lisäksi tarvitaan
täällä listattuja asiakirjoja. Muista DGD
vaarallisille aineille.

Hyväksy sopimus- ja käyttöehdot
ja vahvista tilaus.

Tilauksen yhteenveto, rahtikirjat ja kollilaput

Tältä sivulta pääset myös tulostamaan
SSCC-kollilaput.
Tämä PDF on DB Schenkerin virallinen kuittauskappale.
Välitä se lähettäjälle, jotta heillä olisi noutotiedot
valmiina. Näin varmistat lähetyksen sujuvan kulun.

Muista välittää kollilaput edelleen
lähettäjälle, niin nouto ja seuranta ovat
tarkemmat.

Kiitos!

