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Palveluhinnasto 1.12.2018
Tämä hinnasto sisältää tuotteiden toimittamiseen ja pakkaamiseen liittyvät veloitukset ja
ehdot. Kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto löytyy kotisivuiltamme. Kaikki oikeudet
hinnaston muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta. Hinnat ovat euroina ja
arvonlisäverottomina (0 %).

Toimitusehdot
Incoterms 2010

Toimituskulut
Toimitettaessa tavaraa määräpaikkaan (DAP), peritään asiakkaalta kuljetuksesta
aiheutuneita kuluja tavaralaskun yhteydessä loppusummasta laskettuna seuraavasti:
matka max. 100 km 3 %
matka 101–300 km 4 %
matka yli 300 km 5 %
Rahtiveloitus on kuitenkin aina vähintään 120 €, mikäli yllä oleva taulukko ei täytä
rahtiveloitusta tavara-arvosta laskettuna.
Kierresaumakanavien ja kanavaosien koot 1000–1250 toimituskulut hinnoitellaan
tapauskohtaisesti.
Toimituksen keskeytyessä asiakkaan ilmoituksesta veloitamme aiheutuneet rahtikulut.

Erikoisalueiden toimituslisät
Erikoisalueet kuten Rovaniemen pohjoispuoleiset osat Suomesta, Ahvenanmaa ja muut
lauttayhteyden päässä olevat kohteet hinnoitellaan erikseen. Kysy lisää
asiakaspalvelustamme.

Kellonaikatoimitukset
Veloitamme kellonaikatoimituksista rahtimaksun lisäksi 30€ per toimitus.
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Kuljetuksen lisäpalvelut
Pakettiauton toimituskulut PK-seudulla tai Jyväskylässä 35€/toimitus.
Nostoveloitus (HIAB) 60€/toimitus rahtimaksun lisäksi, PK-seudulla tai Jyväskylässä.
Yksittäinen Pakettitoimitus Max 20kg, 20€/paketti Suomessa.
Yksittäinen Lavatoimitus 55€/lava Suomessa.

Pakkauskulut
Pakkauskuluja veloitamme 9 € per lähetys. Kanavat voidaan toimittaa kanavahäkeissä.
Häkin hinta on 45 €. Häkkipeite voidaan toimittaa tarvittaessa 3m ja 6m kanavahäkeille.
Häkkipeitteen hinnat ovat: 29€ / 3m häkki ja 39€ / 6m häkki.

Laskunkäsittelylisä
Perimme laskunkäsittelylisän 8,50 € tavaralaskun nettoarvon (alv. 0 %) ollessa alle 100 €.

Vakuuttaminen
Lähetykset, joista huolehtii Lindab, vakuutetaan tilaajan kustannuksella, ellei asiasta ole
toisin sovittu. Vakuutuksesta veloitetaan 0,65 % tavaralaskun loppusummasta.
Kuljetusvakuutus korvaa kuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon. Tuotteiden
vahingoittuminen on todettava yhteisesti vastaanottajan ja kuljettavan toimesta ja merkittävä
rahtikirjaan.

Palautukset
Myyjä vastaanottaa palautetut varastotuotteet vain, mikäli palautuksesta on sovittu myyjän
edustajan kanssa. Palautettava tavara on todettava virheettömäksi. Asiakas maksaa
palautusrahdin sekä palautuksesta aiheutuvat muut mahdolliset kustannukset. Hyvityksen
suuruus on tällöin enintään 60 % tavaran laskutusarvosta. Kierresaumakanavia tai
tilaustuotteita ei oteta vastaan palautuksena.
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