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Hinnat voimassa Suomessa 4. tammikuuta 2021 alkaen

Hyödyllisiä tietoja hinnoista ja lähetyksistä

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 4. päivästä 2021. 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.

FedEx Expressin kuljetusehdot

FedEx Expressin Kuljetusehdot koskevat kaikkia lähetyksiä ja ne on julkaistu ja niitä ylläpidetään fedex.comsivustolla. Suomesta lähteviä lähetyksiä koskevat Kuljetusehdot ovat saatavilla sivulla fedex.com/fi/services/terms.
Tässä asiakirjassa julkaistu hyödyllinen tieto lähetyksiisi ja hintoihisi liittyen, on otettu Kuljetusehdoista ja
tarkoitettu pelkästään viitteeksi. Ristiriitatilanteessa, verkkosivustolta löytyvät Kuljetusehdot ovat lainvoimaiset.

Saat lisätietoja soittamalla asiakaspalveluun, puh. 010 800 515.

Kiinteä linja 0,0828 EUR per soitto + 0,0595 EUR per minuutti. Mobiili 0,0828 EUR per soitto + 0,1704 EUR per minuutti (plus ALV).
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Verot, tullimaksut ja muut maksut

Lähetykseen voi liittyä veroja sekä tulli- ja muita maksuja. Ne laskutetaan vastaanottajalta, ellei lähettäjän kanssa
toisin sovita. FedEx voi maksaa maksajan puolesta tullimaksut, verot tai muut maksut etukäteen, maksajalta
veloitetaan tulliselvityspalvelumaksu. Tämä tulliselvityspalvelumaksu vaihtelee määränpäämaan mukaan ja se
veloitetaan maksajalta. Lisätietoja osoitteessa fedex.com/fi-fi/ancillary-clearance-service.html.
Kuljetusmaksujen lisäksi seuraavia lisämaksuja saatetaan periä: tullimaksut ja verot, polttoainelisämaksu
ja muut lisämaksut, maksut tilatuista lisäarvopalveluista, lisäarvovakuus, palautuslähetysmaksut,
erityiskäsittelylisämaksut ja tuonti- ja vientimaksut. Lisätietoja lisämaksuista ja muista maksuista saat
osoitteesta fedex.com/fi/ratesinformation. Ilmoitetut hinnat, lisämaksut ja muut perittävät summat eivät sisällä
arvonlisäveroa (ALV). Hintoihin lisätään tarvittaessa voimassa oleva arvonlisävero.

Vaihtomaksu

Hintojen muuntamisesta toiseksi valuutaksi kuin se, jolla maksajan tiliä laskutetaan, saatetaan periä ylimääräinen
valuutan vaihtomaksu.

Paino ja mitat

Tilavuuspainolla tarkoitetaan paketin tarvitsemaa tilaa verrattuna sen vaakapainoon. FedEx käyttää
veloituksessa tilavuuspainoa tai vaakapainoa sen mukaan kumpi on suurempi. Tilavuuspaino (kg) voidaan laskea
seuraavan kaavan mukaan per paketti: pituus x korkeus x leveys (senttimetreinä) ja jakamalla tulos 5 000:llä.
Tilavuuspainoa ei käytetä, kun lähetys on pakattu FedExin pakkausmateriaaliin, poikkeuksena FedEx® Pak
Euroopassa, mikäli se ylittää 0.0154m3. FedEx® Box - laatikkoa käytettäessä sovelletaan vähimmäispainoa.
Pakettien enimmäismitat määräytyvät palvelun mukaan. 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)
FedEx® Tube

1 kg
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 rajoitettu vastuu

FedEx Expressin vastuu lähetyksen katoamiselle, vaurioitumiselle, viivästymiselle tai jollekin muulle lähetykseen
liittyvälle vaateelle, on useimmiten rajoitettu kansainvälisten sopimusten tai kansallisten kuljetuslakien mukaan.
Toisinaan vastuu on suljettu kokonaan pois, riippuen aikarajoista sekä muista vaatimuksista, jotka on ilmaistu
FedEx Expressin Kuljetusehdoissa.
Yksityiskohtaiset tiedot FedEx Expressin vastuusta ovat Kuljetusehdoissa. Jos vastuu on voimassa, vaihtelee
FedEx Expressin vastuuraja käytetystä palvelusta riippuen.

Saat lisätietoja soittamalla asiakaspalveluun, puh. 010 800 515.

Kiinteä linja 0,0828 EUR per soitto + 0,0595 EUR per minuutti. Mobiili 0,0828 EUR per soitto + 0,1704 EUR per minuutti (plus ALV).
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FedExin enimmäisvastuu: Kuljetusyritykselle ilmoitettu arvo

FedEx Express ei tarjoa rahtivastuuta tai kaiken kattavaa vakuutusta lähetyksille. Lähettäjä voi kuitenkin valita
lentorahtikirjasta lähetyskohtaisen lisämaksun, joka kasvattaa FedEx Expressin vastuuta yli yllä
mainittujen vastuun standardirajojen (lähetyksiin sovelletaan Kuljetusehtojen rajoituksia). Maksu veloitetaan
FedEx Expressin standardivastuun rajan ylittävästä osasta siten, että jokaisesta 100 dollarin ylityksestä maksu
nousee. 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:
– Lähetyksen 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 tuotteille
(saatyksityiskohtaiset tiedot kuljetusehdoista. Tämä sisältää seuraavat tuotteet mutta ei rajoitu niihin:
taideteokset, filmit, antiikki, lasitavara, korut, turkikset, kellot jne);
– 50 000 dollaria lähetystä kohti kaikille muille palveluille, lukuun ottamatta FedEx International Priority Freightja FedEx International Economy Freight -palveluja, jolloin 100 000 dollarin summaa lähetystä kohti ei voi ylittää
(useimmat määränpäät).

Saat lisätietoja soittamalla asiakaspalveluun, puh. 010 800 515.

Kiinteä linja 0,0828 EUR per soitto + 0,0595 EUR per minuutti. Mobiili 0,0828 EUR per soitto + 0,1704 EUR per minuutti (plus ALV).
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Kaikista kiireellisimmille kotimaan lähetyksillesi voit
käyttää FedEx Priority Overnight® (PO) palveluamme, nouto samana päivänä*.
PAINO (KG)

HINTA

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

€

FedEx Envelope
0,5

46,30

0,5

48,40

1

49,30

FedEx Pak

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

48,40

1

49,50

1,5

50,60

2

51,70

2,5

52,80

3

53,50

3,5

54,20

4

54,90

4,5

55,60

5

56,30

5,5

57,00

6

57,70

6,5

58,40

7

59,10

7,5

59,80

8

60,50

8,5

61,20

9

61,90

9,5

62,60

10

63,30

Ylimenevä 0,5 kg

1,10

21

87,20

Ylimenevä 0,5 kg

0,80

45

126,10

Ylimenevä 0,5 kg

1,30

70,5

192,40

Hinta/kg (kerro lähetyksen kokonaispainolla)
71-99

3,00

100-299

3,00

300-499

3,00

500-999

3,00

1 000 +

3,00

fedex.comKaikki lähetykset, joiden paino on yllä olevien painorajojen
Lähetysten on oltava pakattu oikein. Katso lisätietoja osoitteesta fedex.com.
välillä, veloitetaan korkeamman painorajan hinnan mukaan.
* Saat lisätietoja viimeisimmästä noutoajasta alueellasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Saat lisätietoja soittamalla asiakaspalveluun, puh. 010 800 515.

Kiinteä linja 0,0828 EUR per soitto + 0,0595 EUR per minuutti. Mobiili 0,0828 EUR per soitto + 0,1704 EUR per minuutti (plus ALV).
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