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Hyödyllisiä tietoja hinnoista ja lähetyksistä
Hinnat voimassa Suomessa 7. tammikuuta 2019 alkaen

Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä,
FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun kilpailukykyisistä
hinnoista ja saat lähetyksesi perille ajoissa.
Lähetyksesi maksujen laskeminen
• Etsi aluetaulukoista määränpäätäsi/lähtöpaikkaasi vastaava alue.
• Valitse haluamasi palvelu.
• Löydät kuljetushinnan asianmukaisesta sarakkeesta määrittämällä lähetyksen kokonaispainon.
• Tarkista, veloitetaanko lähetyksestäsi polttoainelisämaksu tai muita lisämaksuja.

�

Hintatiedot

Kuljetushinnat ovat voimassa tammikuun 7. päivästä 2019. FedEx Expressin tarjoamia kuljetushintoja ja
-palveluja voidaan täydentää, muokata, ja FedEx Express voi lopettaa niiden tarjoamisen milloin tahansa
ilman erillistä ilmoitusta. Ne voivat vaihdella myös noudon paikasta tai ajankohdasta, lähetyksen koosta,
painosta tai tuotteen tyypistä riippuen.

Verot, tullimaksut ja muut maksut
Tuontilähetykseen voi liittyä veroja sekä tulli- ja muita maksuja. Ne laskutetaan vastaanottajalta, ellei
lähettäjän kanssa toisin sovita. FedEx voi maksaa kyseiset maksut etukäteen maksajan puolesta tullin
arvion perusteella. Veloitus perustuu etukäteissummaan (fedex.com/fi/ancillaryservices/).
Kuljetusmaksujen lisäksi seuraavia lisämaksuja saatetaan periä: (i) tullimaksut, (ii) verot, (iii) polttoainelisämaksu,
(iv) muu lisämaksu ja/tai (v) maksu tilatuista lisäarvopalveluista. Lisätietoja lisämaksuista ja muista
maksuista (kohdat iii–v) saat osoitteesta fedex.com/fi/ratesinformation. Ilmoitetut hinnat, lisämaksut ja
muut perittävät summat eivät sisällä arvonlisäveroa (ALV). Hintoihin lisätään tarvittaessa voimassa oleva
arvonlisävero.

Saat lisätietoja soittamalla asiakaspalveluun, puh. 010 800 515.
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Vaihtomaksu
Hintojen muuntamisesta toiseksi valuutaksi kuin se, jolla maksajan tiliä laskutetaan, saatetaan periä
ylimääräinen valuutan vaihtomaksu.

Paino ja mitat
FedEx International Priority ® -, FedEx International First ® - ja FedEx International Economy ® -palveluiden
kuljetushinnat perustuvat yhden lähetyksen yhteen (lento)rahtikirjaan merkittyjen pakettien kokonaispainoon.
Kilogramman murto-osat pyöristetään aina ylöspäin.
Tilavuuslaskelma: Tilavuuspaino (kg) pakettia kohden = pituus x korkeus x leveys (cm) / 5 000 veloitetaan,
kun tilavuuspaino ylittää todellisen painon. Tätä sovelletaan EMEA-vienti- ja -tuontilähetyksiin.
Palvelun ominaisuudet määrittävät pakettien mitat. Saat tietoja enimmäismitoista palveluoppaasta osoitteessa
fedex.com (fedex.com/fi/downloadcenter). Nämä vakiomitat ylittävät paketit katsotaan automaattisesti
FedEx International Priority ® Freight- tai FedEx International Economy ® Freight -lähetyksiksi ja hinnoitellaan
sen mukaan.
Vähimmäispainoa (68 kg) sovelletaan FedEx International Priority Freight- tai FedEx International Economy
Freight -lähetyksiin.
Vähimmäispainoa sovelletaan FedEx Express -laatikoihin ja -putkiin, lukuun ottamatta FedEx ® 10kg Box- ja
FedEx ® 25kg Box -laatikoita. Arvot on määritetty seuraavasti:
FedEx ® Box -laatikko (kaikki koot)

1 kg

FedEx ® Tube

4 kg

Kiinteä hinta koskee korkeintaan 10 kg- ja 25 kg-lähetyksiä FedEx 10kg Box- ja FedEx 25kg Box -laatikoissa.
Tämän painon jälkeen hinta nousee jokaista ylimääräistä kiloa kohden.

FedEx Expressin vastuu katoamiselle, vaurioitumiselle sekä yleisesti
FedEx Expressin vastuu on rajoitettu, joskus suljettu kokonaan pois, sekä aikarajojen noudattavuudesta
riippuvainen, kuten on ilmaistu FedEx Expressin kuljetusehdoissa (’’Kuljetusehdot’’).
Saat yksityiskohtaiset tiedot FedEx Expressin vastuusta lukemalla Kuljetusehdot tarkoin(1). Jos vastuu
hyväksytään, vaihtelee FedEx Expressin raja käytetystä palvelusta riippuen.
Yleensä FedEx Expressin vastuu on rajoitettu joko a) määrään, joka on ilmaistu kansainvälisessä laissa tai
sopimuksessa; b) 22 euroon kilogrammaa kohti; tai c) 100 Yhdysvaltain dollariin lähetystä kohti, riippuen
kumpi näistä summista on suurempi.
FedEx Economy-, FedEx 1Day ® Freight-, FedEx Priority Overnight ®- ja FedEx Standard Overnight ® -lähetysten
osalta Alankomaissa, Belgiassa, Itävallassa, Luxemburgissa, Sveitsissä, Tanskassa ja Yhdistyneissä
arabiemiirikunnissa FedEx Expressin vastuu on rajoitettu joko a) sovellettavan paikallisen lain määräämään
summaan; b) 10 euroon kilogrammaa kohti; tai c) 100 Yhdysvaltain dollariin lähetystä kohti, riippuen kumpi
näistä summista on suurempi.
FedEx Economy-, FedEx 1Day Freight-, FedEx Priority Overnight- ja FedEx Standard Overnight -palvelujen
Saksassa tehdyissä toimituksissa FedEx Expressin vastuu on rajoitettu joko a) 4 euroon kilogrammaa
kohti Saksan kauppasääntöjen (HGB) mukaisesti; tai b) 100 Yhdysvaltain dollaria lähetystä kohti, riippuen
siitä kumpi näistä summista on korkeampi.
Huomaa, että muut poikkeukset ja rajoitukset voivat päteä yllä mainittujen lisäksi.

Saat lisätietoja soittamalla asiakaspalveluun, puh. 010 800 515.
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Toimituksen lisävastuu (kuljetusyritykselle ilmoitettu arvo)
FedEx Express ei tarjoa rahtivastuuta tai kaiken kattavaa vakuutusta lähetyksille, jotka lähetetään FedEx
Express -verkoston kautta.
Lähettäjä voi kuitenkin maksaa lähetyskohtaisen lisämaksun, joka kasvattaa FedEx Expressin vastuuta
yli yllä mainittujen vastuun standardirajojen (lähetyksiin sovelletaan Kuljetusehtojen rajoituksia).
Jotta näin voi menetellä, on tarpeen ilmoittaa arvo, josta haluaa FedEx Expressin olevan vastuussa.
Tätä kutsutaan kuljetukselle ilmoitetuksi arvoksi (ja tämä osio on täytettävä lähetysprosessin aikana).
Jokaista ylimääräistä 87 euroa (tai osaa siitä) kohti, jonka FedEx hyväksyy vastuuksi kansainvälisessä
kuljetuksessa ja joka ylittää yllä mainitut vastuurajat, tulee maksettavaksi 0,92 euron lisämaksu.
Jokaista ylimääräistä 87 euroa (tai osaa siitä) kohti, jonka FedEx hyväksyy vastuuksi kotimaisessa
kuljetuksessa ja joka ylittää yllä mainitut vastuurajat, tulee maksettavaksi 0,92 euron lisämaksu,
kuitenkin vähintään 5 euroa. Tarkemman hinta-arvion saa varaamalla toimituksen tai ottamalla yhteyttä
asiakaspalveluun.
Kuljetukselle ilmoitettu arvo on rajoitettu enimmäismäärään, ja se voi vaihdella sijainnin mukaan.
Kuljetukselle ilmoitettu arvo ei saa ylittää:
– L ähetyksen sisällön todellista arvoa tai ilmoitettua arvoa tulliin (lähetyksen sisällön myyntihinta tai
korvauskustannus, joka vaaditaan tulliselvitystä varten);
– 100 dollaria tai 9,07 dollaria paunaa kohti (kumpi tahansa on suurempi) FedEx ® Envelope -kirjekuorelle tai
FedEx ® Pak -pakkaukselle;
– 1 000 dollaria tai 9,07 dollaria paunaa kohti (kumpi tahansa on suurempi) arvokkaille kappaleille (saat
yksityiskohtaiset tiedot kuljetusehdoista. Tämä sisältää seuraavat kappaleet, mutta ei rajoitu niihin:
taideteokset, filmit, antiikki, lasitavara, korut, turkikset, kellot jne);
– 5 0 000 dollaria lähetystä kohti kaikille muille palveluille, lukuun ottamatta FedEx International Priority ®
Freight- ja FedEx International Economy ® Freight -palveluja, jolloin 100 000 dollarin summaa lähetystä
kohti ei voi ylittää (useimmat määränpäät).

FedEx Expressin kuljetusehdot(1)
Kaikkiin lähetyksiin sovelletaan olennaisia FedEx Expressin kuljetusehtoja, jotka koskevat olennaista
palvelua. Kaikki maksut veloitetaan näiden ehtojen mukaisesti. Euroopan ja Lähi-idän, Intian ja Afrikan
(’’EMEA’’) maista ja alueilta ja niiden välillä toimitettavien FedEx Express -lähetysten kuljetusehdot
löydät osoitteesta fedex.com/fi/services/terms. Lähetyksiä, joiden lähtömaa tai alue on EMEA-alueen
ulkopuolella, koskevat muut ehdot. Saat lisätietoja osoitteesta fedex.com/fi tai ottamalla yhteyttä
asiakaspalveluun.

(1) Saat lisätietoja FedEx Expressin kuljetusehdoista osoitteessa fedex.com/fi/services/terms/.

Saat lisätietoja soittamalla asiakaspalveluun, puh. 010 800 515.
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FedEx Priority Overnight® (PO) - Hinnat
Hinnat voimassa Suomessa 7. tammikuuta 2019 alkaen

Aikataulutettu, ovelta ovelle -toimitettava kotimainen yöpalvelumme samana päivänä
noudettaville lähetyksille. Voit siis aina luottaa FedExiin, kun haluat kiireelliset
lähetykset ajallaan perille.*
PAINO (KG)

HINTA

€
Hinnat, kun käytössä on FedEx® Envelope/FedEx® Pak (0,5 - 1 kg)
FedEx Envelope
0,5

42,60

0,5

44,50

1

45,40

FedEx Pak

Hinnat, kun käytössä on muu pakkausmateriaali (0,5 - 70,5 kg)
0,5

44,50

1

45,50

1,5

46,50

2

47,50

2,5

48,50

3

49,20

3,5

49,90

4

50,60

4,5

51,30

5

52,00

5,5

52,70

6

53,40

6,5

54,10

7

54,80

7,5

55,50

8

56,20

8,5

56,90

9

57,60

9,5

58,30

10

59,00

Ylimenevä 0,5 kg

1,00

21

80,80

Ylimenevä 0,5 kg

0,80

45

119,60

Ylimenevä 0,5 kg

1,20

70,5

Hinta/kg

179,60

(kerro lähetyksen kokonaispainolla)

71-99

2,80

100-299

2,80

300-499

2,80

500-999

2,80

1 000 +

2,80

Kaikki lähetykset, joiden paino on yllä olevien painorajojen välillä, veloitetaan korkeamman painorajan hinnan mukaan.
* Saat lisätietoja viimeisestä noutoajasta alueellasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Saat lisätietoja soittamalla asiakaspalveluun, puh. 010 800 515.
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