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Schenker tilbyr 2 alternative leveringsmåter når mottaker er privatperson: 
  
1. Privatlevering - hjem på dør   

DB SCHENKERsystem home er en tjeneste for transport av gods fra en bedriftskunde til mottakere med privat 
adresse. For beregning av pris for privatlevering benyttes ordinær stykkgods- eller pakkeavtale, men det 
beregnes et tillegg i pris. Tilleggene varierer ut ifra om sendingen leveres på bakke/gatenivå som er standard 
for tjenesten eller bæres inn på anvist plass. Om sendingen skal bæres inn må det fremkomme i bookingen.  
 
Pristillegg privatlevering (NOK) 

Vekt/volum/tjeneste 
Standard tillegg 
system home   
NOK pr. sending 

Tillegg innbæring  
 
NOK pr. sending 

Tillegg pr kolli 
utover et 
NOK pr. kolli 

Virkelig vekt mellom 0 og 10 kg - 
maks volum 250 dm³  kr               102   kr              169   kr             27 

Virkelig vekt mellom 11 og 20 kg - 
maks volum 250 dm³  kr               131   kr              218   kr             27  

Virkelig vekt mellom 21 og 35 kg - 
maks volum 250 dm³  kr               170  kr              283   kr             27  

Virkelig vekt mellom 36 og 90 kg - 
maks volum 500 dm³  kr               334   kr              556   kr             46  

Virkelig vekt over 90 kg - eller volum 
over 500 dm³  kr               579   kr              964   kr           143  

Retur av emballasje  kr               315     

Retur av elektriske apparater for 
destruksjon eller gjenvinning  kr               712    kr           315  

 
2. Privatlevering - på jobb 

Privatlevering er en tjeneste for transport av gods fra en bedriftskunde til private mottakere på jobb.  
 
For beregning av pris på privatlevering - på jobb sendinger benyttes ordinær stykkgodsavtale eller 
pakkeavtale, samt at det tilkommer et tillegg 50 NOK pr. sending. 
 
3. Øvrig 

I tillegg til det som er nevnt her, se "Oversikt over gebyrer og tillegg - Innland" og Schenkers standard 
transportvilkår.  
Se https://www.dbschenker.no 
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