SERVICEAVGIFTER OCH FRAKTPRINCIPER 1.1.2019
Förutsättningen för att ett transportavtal ska kunna verkställas mellan
Transmar Ab och kunden är att fraktsedeln fylls i noggrant och att rätt
kund- och avtalsnummer används. Alla fraktuppdrag debiteras per
fraktsedel.
En normal transport innehåller

Upphämtning från avsändaren samt distribution till
mottagaren

Transporten till eller från respektive zon enligt Transmars
zon-tabell

Färjfrakten från eller till Åland

Hamnavgift

1. Beräkning av fraktvikten
Med kubikmetervikt avses den kalkylmässiga vikten för en leverans
som tar upp ett utrymme på en kubikmeter. Den kalkylmässiga vikten
används vid frakt när varupartiets verkliga vikt är mindre än 333 kg / m3
och leveransen tål att varor lastas ovanpå.
Med enhetsvikt avses den kalkylmässiga minimivikten för en viss
hanterings- eller utrymmesenhet, när det inte går att lasta andra varor
ovanpå den försändelse som finns i enheten eller i samma utrymme.
Enhetsvikter:
Effektpall…………….........……....370 kg
Rullhäck……………..........……… 420 kg
Pallvikter:
EUR-pall (eller motsvarande)….. 740 kg
FIN-pall (eller motsvarande)...…. 925 kg
Flakmeter…………....…............ 1850 kg
Tomma lastpallar och andra återanvändbara förpackningar:
FIN - lastpall och annan 1,0x1,2 m pall 60 kg
EUR - lastpall och annan 0,8x1,2 m pall 50 kg
Butikspall och annan
0,6x0,8 m pall 20 kg
Andra förpackningar enligt det utrymme som deras lastutrymme kräver.
Långt gods
Långgods och knippen
över 2,4 m långa och under 2500 kg
Bredd i cm

Kg /längd -meter

1 - 40

200

41 - 80

400

81 - 120

740

121 - 160

1100

161 - 240

1850

Exempel på 1 kolli 30 cm bred och 6 m långt, under
2500 kg.
Fraktberäkningsvikt:
200 kg x 6 meter = 1200 kg
Andra varor och föremål:
Fraktvikten beräknas för den del av lastutrymmet som försändelsen
upptar, och påverkas av varans egenskaper och staplings-möjligheter.
Fraktföraren
har
rätt
att
korrigera
försändelsens
fraktberäkningsvikt på basis av det som nämns ovan.

2. Enhetsbaserade avtal
Tillämpning av enhetsavtal förutsätter att de överenskomna
prissättningsenheterna och deras antal är tydligt utmärkta på
fraktsedeln.

3. Termo/frystillägg
För värme eller kyl transport är transportavgiften 15 % högre. För
frystransporter är transportavgiften 20 % högre.

4. Terminalavgift
För det lossnings-/lastningsarbete som personalen vid terminalen utför
uppbärs en avgift på 1,70 € / 100 kg, minimiavgiften är 15,0 €.

5. Tillägg för transport av farligt gods
Tilläggsavgiften för transport av farliga ämnen inom alla klasser är 25
%. Minimiavgift 28,00 € / försändelse.

6. Specialtransport
Om lasten överskrider fordonets tillåtna mått beträffande bredd, höjd,
längd eller vikt debiteras dispenstransporttillägget enligt den specifika
transporten. Parterna ska komma överens om tjänsten på förhand.

7. Vägningsavgift
Den avgift som uppbärs om varan vägs eller mäts av fraktföraren.
Vägningsavgiften är 30,00 € / försändelse.

8. Avgift för rengöring av lastutrymmet
Om lastutrymmet måste rengöras enbart på grund av att produktens
förpackning inte har klarat normal transport debiteras en avgift på 90,0
€ för rengöringen.

9. Förvaring i terminalen eller på terminalområdet
sker alltid på kundens ansvar
Förvaringsavgift 1,45 € / pall plats per dygn

10. Extra avgifter i anslutning till lastning och
lossning
I avgifterna för grundfrakt ingår följande lastnings- och lossningstider
inklusive väntetid:
Under 10.0 ton
30 min
10.0 – fullt ekipage 60 min
Om lastningen eller lossningen pågår längre debiteras 30,0 € för varje
påbörjad halv (½) timme.
Tilläggstjänster
Alla tilläggstjänster måste vara överenskomna vid bokning av transport.
Dessa tilläggsavgifter faktureras alltid fraktbetalaren.
Onödig körning
För s.k. onödig körning som orsakas av att transportbeställningen inte
avbokats i god tid, avsändaren/mottagaren inte kan nås eller
avsändarens/mottagarens adress är felaktig debiteras en separat
transportavgift på minst 90,0 € / timme.
Mottagning av gods
Mottagning av gods bekräftas genom en elektronisk eller skriftlig
kvittering.
För upprepade körningar debiteras en avgift från ändterminalen till
leveransadressen enligt kundens avtal.
Användning av kranbil eller truck
Om lossningen eller lastningen kräver att en kranbil eller truck används
är avgiften 99,00 € per påbörjad timme för kranbil eller truck.
Avgiften för avlägsna områden enligt kostnaderna och körtid.
Bärning upp för trappor/in i fastighet
För bärning upp för trappor/in i fastighet, bärning in i butik eller till annan
plats i fordonets omedelbara närhet debiteras 20,00 € (för 15 min.) +
6,50 € / påbörjad 5 min.
Distribution till privatperson
För distribution till privatperson debiteras en minimiavgift på 25,0 € /
försändelse. Till priset ingår avisering med SMS eller per telefon.
För ompaketeringen debiteras 1,70 € / 100kg, minimiavgiften är 17,00
€. I sådana fall görs en reservation på fraktsedeln och frakten debiteras
enligt det nya antalet lastpallar.
Hjälpkarl
Om chauffören behöver en hjälpkarl vid lastning, lossning eller bärning
uppför trappor/in i fastighet
debiteras en avgift på 37,0 € / h / försändelse.
Parterna ska komma överens om tjänsten på förhand.
Avbruten transport
För en transport som avbryts på avsändarens eller mottagarens
begäran debiteras en avgift på 14,50 € / försändelse. Dessutom
uppbärs en separat avgift för eventuell förvaring.

12. Återvinningsavgift
För vidarebefordring av sorterat förpackningsavfall till avfallshantering
debiteras separat.

13. Aviseringsavgifter
Vid avisering med SMS eller per telefon debiteras 4,00 € per gång. För
påminnelse om handelsfaktura för förtullning debiteras 10,00 € per
gång.

14. Skattegränshantering i Ålands trafik.
Vid saknad av korrekta uppgifter på fraktsedel debiteras
24,00 €/fraktsedel för utredning.

15. Transporter på lördagar, söndagar och helgdagar
Om en transportuppgift eller en del av en sådan på kundens begäran utförs
på en lördag, söndag eller helgdag debiteras 60,00 € / påbörjad ½ h,
minimiavgift 100,00 €

16. Efterkrav
Transmar Ab transporterar inte efterkravsförsändelser.

17. Fraktsedel och adresslapp
Vid icke elektronisk beställning debiteras 7,00 € / fraktsedel och för
adressering av varor 2,00 € / kollilapp.

18. Bränsletillägg
Med hjälp av bränsletillägget korrigeras oförutsedda förändringar i
bränslepriset. Senaste i kraft varande tillägg finns på www.transmar.fi

19. Bilagor
Fraktsedlar eller kopior av dessa skickas inte med som bilagor till
fakturan.
För kopior av dokument som Transmar skickar debiteras 7,00 € /
dokument. Minimi avgift 25,00 € / försändelse.

20. Avgifter vid omdebitering
Vid omdebitering av fakturor eller andra åtgärder som orsakas av
bristfällig information från avsändaren eller mottagaren eller bristfällig
fraktsedel- eller adressinformation, uppbärs en avgift på 10,00 € /
fraktsedel, minimi avgift 30,00 € / försändelse, för förnyad faktura av
den som betalar frakten.

21. Betalningsvillkor
Det normala betalningsvillkoret för fakturakunder är 10 dygn efter
fakturans datum, dröjsmålsräntan är 8 %. För påminnelse av obetald
faktura debiteras 9,00 € per påminnelse.
Transporttjänster till och från Åland är momsbefriade från och
med den 1.3.1997 enligt FFS 1266/96 § 8. I övrigt tillkommer
lagstadgad mervärdesskatt. Alla extra avgifter debiteras
fraktbetalaren.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

