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Lait, asetukset, ehdot
Kuljetus- ja huolintapalveluissa noudatetaan tiekuljetussopimuslakia (TKSL)
Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisiä määräyksiä (PSYM 2000) ja lakia
vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) sekä muita suomen lakeja ja
asetuksia.
Lisäksi noudatetaan palveluntuottajan ja palveluntilaajan välillä yleisiä
toimitusehtoja ja muita kirjallisesti sovittuja molempien osapuolten
hyväksymiä tilaus- ja toimitusehtoja.
Kuljetussopimuksen alkaminen
Kuljetussopimus alkaa palveluntilaajan kuljetustilauksella, jonka palveluntuottaja kirjaa tilauskantaansa jolloin kuljetussopimus on vahvistettu.
Kuljetussopimuksen ollessa voimassa noudatetaan vastuunjakamista
sovittujen tilaus- ja toimitusehtojen sekä mainittujen lakien ja asetusten
mukaisesti.
Tilaus- ja toimitusajat
Sovitaan erikseen palveluntilaajan ja palveluntuottajan välillä
asiakas- tai tapauskohtaisesti.
Palveluntilaajan vastuu
Lähettäjän vastuulla on tuotteiden pakkaaminen niin, että se kestää
käsittelyn lastauksessa ja purkauksessa sekä terminaalissa tavanomaisten
rasitteiden mukaisesti.
Lähetyksen ollessa myyntipakkaus on lähettäjän suojattava lähetys
riittävästi kuljetuksen ja muun käsittelyn ajaksi.
Lähetysten täytyy kestää sidonta ja muu tuenta kuljetuksen aikana hyvän
käytännön mukaisesti.
Mikäli lähetys tarvitsee perussidontavälineiden lisäksi kuljetustapahtuman
aikana muita tuentaan, sidontaan tai pakkaukseen tarvittavia erikoisvälineitä
lähettäjän velvollisuus on hankkia tarvittavat välineet omalla
kustannuksellaan tai valtuuttaa palveluntuottaja hankkimaan ne lähettäjän
kustannuksella.

2
Lähettäjä merkitsee ja vastaa, että kuljetusasiakirjassa ja lähetyksen
kolleissa on tarvittavat merkinnät ja ne ovat yhtenäiset keskenään.
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan käsittelyohjeita kollimerkintöjen
ja kuljetusasiakirjojen mukaisesti. Merkinnät on oltava sekä kolleissa ja
kuljetusasiakirjoissa.
Lähettäjä vastaa niistä kustannuksista, mitkä aiheutuvat jos lähetyksen
todellista kokonaispainoa ei ole ilmoitettu palveluntuottajalle tai lähetys
sisältää vaarallisia aineita (VAK) joita ei ole merkitty ja pakattu
asianmukaisesti, eikä ilmoitettu palveluntuottajalle.
Arvokkaille lähetyksille suositellaan palveluntilaajaa ottamaan lisävakuutus.
Palveluntuottajan korvausvastuu vahinkotapauksessa on tapauksesta
riippuen tiekuljetussopimuslain mukaisesti maksimissaan 20,00 €/kilo.
Palveluntuottajan vastuu
Palveluntuottaja vastaa että lähetys kuljetetaan sovitussa ajassa
vastaanottajalle ehjänä sekä turvallisuutta ja lainsäädäntöä noudattaen.
Palveluntuottaja vastaa tavaran vahingoittumisesta, vähentymisestä tai
katoamisesta kuljetustapahtuman aikana tiekuljetussopimuslain mukaisesti.
Palveluntuottaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat viallisesta tai
puutteellisesta kuljetuspakkauksesta tai merkintöjen puutteesta aiheutuvista
tuenta tai sidontavahingoista.
Palveluntuottaja voi käyttää kuljetuksissa joko omaa kuljetuskalustoa tai
alihankkijan kuljetuskalustoa.
Ensisijainen vastuu lähetyksistä on koko kuljetuksen ajan
kuljetussopimuksen vahvistaneella palveluntuottajalla.
Palveluntuottajan korvausvastuu vahinkotapauksessa on tapauksesta
riippuen tiekuljetussopimuslain mukaisesti maksimissaan 20,00 €/kilo
Vastaanottajan vastuu
Vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan lähetyksen ulkoiset vauriot ja
lähetyksen kollimäärän lähetyksen vastaanottamisen ja kuljetusasiakirjojen
kuittauksen yhteydessä.
Mikäli huomautettavaa ulkoisista vaurioista tai lähetyksen
puutteellisesta määrästä ilmenee, on varauma tehtävä välittömästi
kirjallisena kuljetusasiakirjaan tai muuten todisteellisesti lähetyksen
toimittaneelle kuljettajalle.
Piilevistä kuljetusvahingoista on huomautettava todisteellisesti
palveluntuottajalle seitsemän (7) arkipäivän aikana tavaran luovutuksesta
lukien.
Hintatietojen ilmoittaminen yleisissä toimitusehdoissa
Kaikki hinnat ovat ilmoitettu arvonlisäverottomina. ALV 0 %
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Lastaukseen ja purkaukseen sisältyvä odotusaika ja veloitus:
Pakettiautolla suoritettava pakettijakeluun sisältyvä lastaus- tai purkausaika
odotusaika mukaan lukien on 10 minuuttia. Ylimenevältä ajalta veloitetaan
0,55 € / minuutti.
Lähettiajotehtävissä olevan henkilö- tai pakettiauton odotusaika on 5
minuuttia. Ylimenevältä ajalta veloitetaan 0,50 € / minuutti.
Kuorma-autolla suoritettavaan ajotehtävään sisältyy lastaus- ja
purkausaikaa odotusaika mukaan lukien alla olevan kilomäärän mukaan
seuraavasti.
0 - 2499 kg = 15 minuuttia.
2500 - 4999 kg = 30 minuuttia.
5000 - 7499 kg = 40 minuuttia.
7500 - 9999 kg = 50 minuuttia.
10000 - 12000 kg = 60 minuuttia.
Mikäli lastaus tai purkaus kestää kauemmin veloitetaan kultakin alkavalta
puolen (1/2) tunnin aikajaksolta 29,00 €.
Kuutio-, lavapaikka- ja lavametripaino
Kevyet ja suuret lähetykset muutetaan kuutioehdon mukaisesti kiloiksi.
Kuutioehto 1m3= 333 kg
Lavametri 1lvm= 1850 kg
Teholavan tai lavapaikan mitat 0,6m x 0,8m. Max. paino 420 kg.
EUR-lavan tai lavapaikan mitat 0,8m x 1,2m. Max. paino 740 kg.
FIN-lavan tai lavapaikan mitat 1,0m x 1,2m. Max. paino 925 kg.
Polttoainelisä:
Kulloinkin voimassa oleva polttoainelisä lisätään verottomien
kuljetushintojen päälle. Polttoainelisä lasketaan palveluntuottajan
kustannusrakenteen ja polttoaineen hinnan kehityksen mukaisesti.
Kulloinkin voimassa oleva polttoainelisä on näkyvissä laskussa ja voimassa
olevan lisän voi tarvittaessa tarkastaa sähköpostitse info@tavarataksit.fi
tai puhelimitse tilauskeskuksestamme 09 - 838 76 00
Laskutus:
Laskutus suoritetaan viikon, kahden tai kuukauden aikajaksona sopimuksen
mukaisesti.
Laskutus suoritetaan laskutusjakson päättymisen mukaan.
Satunnaisissa kuljetuksissa laskutus tapahtuu kuljetustapahtuman jälkeen.
Laskutuskulut 6,00 € / lasku.
Maksuehto:
Maksuehto (10) päivää laskun päivämäärästä tai sopimuksen mukaisesti.
Viivästyskorko:
Korkolain mukaisesti.
Arvonlisävero
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

