TILLVALSTJÄNSTER - SVERIGE
Tillval:

Beskrivning:

Pris

Importarvode mottagande land (DDP) Importförtullning i mottagarlandet betalas av avsändaren. (För sändningar
till RU och TR gäller leveransvillkor DDU)
Torr-is (UN1845)
Avgift för transport och hantering av sändning som innehåller torr-is
(Klassas som farligt gods)
Biologiska substanser (UN3373)
Hantering och transport av försändelser innehållande biologiska substanser
inom kategori B (UN3373)
Farligt gods
Avgift för transport och hantering av artiklar och substanser som klassas som
farliga
Undantagen mängd
Avgift för transport och hantering av begränsade mängder av artiklar och
substanser som klassas som farliga
Lithiumbatterier (Ion & Metal)
Hantering och transport av försändelser innehållande Lithium batterier
(Både ion & metall batterier)
Mottagarbetald frakt
Mottagaren betalar fraktkostnaden. (Inte för sändningar till RU, TR, GR och BG).

200 kr

POD- leveransbevis

Airlog tar fram fysisk kvittens på fraktdokument

70 kr

Tilläggsförsäkring

En extra försäkring för varuvärden upp till EUR 50.000.

150 kr
100 kr
555 kr
295 kr
100 kr
80 kr

1% av varuvärdet. Min.115 kr

Överdimesionerat kolli - Internationellt Avgift då ett kolli har en dimension som överstiger 120 cm, eller en pall vars bas
överstiger 120 cm.
Överdimensionerat kolli - Inrikes
Avgift då ett kolli har en dimension som överstiger 120 cm, eller en pall vars bas
överstiger 120 cm.
Övervikt - Internationellt
Hantering av kollin med en vikt på 70 kg. elller mer

220 kr

Övervikt - Inrikes

Hantering av kollin med en vikt på 70 kg. elller mer

110 kr

Helgleverans

Tillägg för lördagsleverans till utvalda destinationer/postnummer

395 kr

Avisering på begäran av mottagaren

70 kr

Exportarvode

Airlog aviserar leverans enligt särskild överenskommelse med mottagare.
Tillvalet tillgängligt endast då mottagaren finns i Sverige.
Inte tillgängligt för enstaka sändningar.
Exportförtullning till icke EU-land

Retur av inte levererbar sändning

Inte levererbart gods returneras till avsändaren. Sker på avsändarens begäran.

Tredje leveransförsök

Drivmedelstillägg

Om det andra leveransförsöket misslyckas görs det på avsändarens begäran
ett tredje leveransförsök
Komplettering/ändring av obligatoriska uppgifter på adressetikett
Ompackning på grund av bristfälligt emballage
Komplettering/ändring av obligatoriska sändningsuppgifter
(tex felaktig adress, box-adress)
Justeras månadsvis (gäller även Import Economy Select)

MAUT

Tysk vägskatt

Uddaort- och ötillägg

Serviceavgift för leverans och upphämtning på vissa orter, enligt definerade
postnummer, vilka kan hittas på www.airloggroup.com
För kund som väljer att inte överföra sändningsinformationen elektroniskt
via EDI, internet eller PDF (kod 417), erbjuder Airlog möjligheten att göra detta
manuellt för kunds räkning
För sändning som efter avisering kvarligger på terminal, t ex för att
mottagaren inte tar emot godset, eller när sändning lagras på grund av
att tulldokument saknas, förbehåller sig Airlog rätten att ta ut avgift från
och med dag 4 efter avisering
Service per land: se www.airloggroup.com
Transittid per land: se www.airloggroup.com

Inte korrekt kollimärkning/
Ompackning av gods
Inte korrekta sändningsuppgifter

Manuell registrering av fraktsedel

Lagring av outlöst gods

Services och transittider

110 kr
220 kr

80 kr
40 kr + ny fraktkostnad
200 kr
50 kr
55 kr / kolli
Se www.airloggroup.se
Se separat prislista på
www.airloggroup.se
4 kr per kg. Minimum 180 kr
35 kr/sändning

Per sändning och kalenderdag
1-25 kg 49 kr
26-500 kg 120 kr
501-2500 kg 325 kr
Inget tillägg
fpn - 13-12-12

