Inrikespriser

Föregående sida

Nästa sida

Information om dina priser och transporter
Gäller i Sverige från 1 januari 2018

Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande,
så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser och få tillgång
till en mycket pålitlig tjänst som får fram dina försändelser enligt önskad tidtabell.
Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse
• Hitta zonen som gäller för din destination/ursprungsort i de relevanta zontabellerna.
• Välj tjänsten du vill använda.
• Ta reda på den totala vikten för din försändelse och sök transportpriset i tillämplig kolumn.
• Ta reda på om några bränsletillägg eller andra tillägg gäller för din försändelse.

Prisinformation
Transportpriserna gäller från den 1 januari 2018. Transportpriserna och tjänsterna som erbjuds
av FedEx Express kan när som helst utan föregående meddelande korrigeras, ändras eller avbrytas av
FedEx Express. Priserna kan också variera beroende på tid och plats för upphämtningen eller leveransen,
samt försändelsens storlek, vikt och varutyp.

Skatter, tullavgifter och ytterligare avgifter
Tullavgifter och skatter kan uppstå vid import av försändelser. Dessa kommer att faktureras till mottagaren
såvida inte avsändaren begär annat. FedEx Express kan förskottera dessa tullavgifter åt betalaren, mot en
avgift som baseras på det förskotterade beloppet (fedex.com/se/ancillaryservices/).
Förutom transportpriserna kan följande ytterligare avgifter tillkomma (i) tullavgifter, (ii) skatter, (iii) ett
bränsletillägg, (iv) en tilläggskostnad och/eller (v) en ytterligare avgift för mervärdestjänster (om sådana
valts). För mer information om tilläggsavgifterna och ytterligare avgifter (punkterna iii till v), se
fedex.com/se/ratesinformation. Alla priser, tilläggsavgifter och andra tillämpliga avgifter uppges utan
eventuell mervärdesskatt som kan vara aktuell och som skulle läggas till avgifterna enligt den sats som
gäller vid tidpunkten.

Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på 0200 252 252.
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Växlingsavgift
En extra växlingsavgift kan komma att tas ut för omvandling av valutor om valutan är en annan än den som
betalarens konto debiteras i.

Vikt och mått
Transportpriserna för FedEx International Priority ®, FedEx International First ® och FedEx International
Economy ® baseras på den totala vikten för alla kollin i en försändelse som använder en (flyg-) fraktsedel.
En del av ett kilo avrundas till nästa högre vikt.
Följande volymberäkning: dimensionell vikt i kg per kolli = längd x höjd x bredd i cm/5 000 debiteras när
den dimensionella vikten överstiger den faktiska vikten. Den gäller för export- och importförsändelser
avseende EMEA.
Kollinas dimensioner definieras genom tjänstens funktioner. Se servicehandboken som finns på fedex.com
(fedex.com/se/downloadcenter) för maximidimensionerna. Alla kollin som överskrider dessa standardmått
betraktas automatiskt som FedEx International Priority ® Freight eller som FedEx International Economy ®
Freight och faktureras enligt detta.
En lägsta faktureringsbar vikt på 68 kg tillämpas för försändelser som skickas genom FedEx International
Priority Freight eller FedEx International Economy Freight.
En lägsta faktureringsbar vikt på 68 kg tillämpas för försändelser som förpackats i FedEx Express-kartonger
och rör, förutom för FedEx ® 10kg Box och FedEx ® 25kg Box. Värdena är följande:
FedEx ® Box (alla mått)

1 kg

FedEx Tube

4 kg

®

Ett enhetspris gäller upp till 10 kg och 25 kg för FedEx 10kg Box respektive FedEx 25kg Box. En tilläggsavgift
tas ut för varje extra kilo utöver dessa vikter.

FedEx Express Ansvar för förlust, skada och generellt ansvar
FedEx Express ansvar är begränsat och i vissa fall utesluts det helt och är underkastat tidsbegränsningar
som anges i tillämpliga FedEx Express transportvillkor (“Transportvillkor”).
Om du vill få fullständig information om FedEx Express ansvarsåtagande ska du noggrant läsa
transportvillkoren(1). Om ansvarsåtagande godtas, kommer omfattningen för FedEx Express ansvar att
variera beroende på vilken tjänst som används.
Generellt begränsas FedEx Express ansvar antingen till a) ett belopp som förskrivs av internationell
lagstiftning/internationella konventioner; b) 22 EUR per kilogram, eller c) 100 USD per försändelse beroende
på vilket av dessa belopp som är det högre.
För försändelser via FedEx Economy, FedEx 1Day ® Freight, FedEx Priority Overnight ® eller FedEx Standard
Overnight ® inom Belgien, Danmark, Förenade Arabemiraten, Luxemburg, Nederländerna, Schweiz och
Österrike begränsas ansvaret för FedEx Express till antingen a) ett belopp som föreskrivs av tillämplig
lokal lagstiftning, b) 10 EUR per kilogram, eller c) 100 USD per försändelse, beroende på vilket av dessa
belopp som är högre.
För försändelser via FedEx Economy, FedEx 1Day Freight, FedEx Priority Overnight eller FedEx Standard
Overnight inom Tyskland begränsas FedEx Express ansvarsåtagande till antingen a) 4 EUR per kilogram i
enlighet med tysk handelsrätt (HGB), eller b) 100 USD per försändelse, beroende på vilket av dessa belopp
som är högre.
Observera att andra undantag och begränsningar kan gälla förutom sådana som anges ovan.

Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på 0200 252 252.
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Ökat ansvar för försändelsen (Deklarerat värde för transport)
FedEx Express erbjuder inte lastansvar eller någon allriskförsäkring för försändelser som skickas via
FedEx Express nätverk.
Avsändaren kan dock betala en tilläggsavgift för att öka FedEx Express ansvarsåtagande för varje försändelse
så det överstiger den standardbegränsning för ansvarsåtagande som angivits ovan (underkastat de
begränsningar som anges i Transportvillkoren).
För att göra detta är det nödvändigt att värdet som du vill att FedEx Express ska ha ett ansvarsåtagande
för anges. Detta kallas för Deklarerat värde för transport (och som är den del som behöver kompletteras
under leveransprocessen).
För varje extra 733 SEK (eller del av detta) av ansvarsåtagande för en internationell försändelse som
FedEx Express godtar ovanför de gränser för ansvarsåtagande som anges ovan, ska en tilläggsavgift på
7,80 SEK per extra 733 SEK (eller del av detta) erläggas.
Generellt gäller att för varje extra 733 SEK (eller del av detta) av ansvarsåtagande för en inrikesförsändelse
som FedEx Express godtar ovanför de gränser för ansvarsåtagande som anges ovan, ska en tilläggsavgift
på 7,80 SEK per extra 733 SEK (eller del av detta), och minst 44,50 SEK, erläggas. Du kan få en mer exakt
offert när du bokar en försändelse eller så kan du kontakta kundtjänster för att få mer information.
Det deklarerade värdet för transport begränsas till ett maximalt belopp och kan variera beroende på plats,
i synnerhet får det deklarerade värdet för transport inte överstiga:
– Det faktiska värdet för försändelsens innehåll eller det deklarerade värdet för tull (försäljningspriset eller
återanskaffningskostnaden för försändelsens innehåll som krävs för tullklarering).
– 100 USD eller 9,07 USD per pund (lb) (beroende på vilket som är större) för ett FedEx ® Envelope eller
FedEx ® Pak.
– 1 000 USD eller 9,07 USD per pund (lb) (beroende på vilket som är större) för föremål med högt värde
(se Transportvillkoren för fullständig information. Detta inkluderar men begränsas inte till föremål som
konstnärligt arbete, filmer, antikviteter, glasvaror, juveler, pälsar och klockor).
– 5 0 000 USD per försändelse för alla andra tjänster förutom FedEx International Priority ® Freight och
FedEx International Economy ® Freight som ej får överstiga 100 000 USD per försändelse (till de flesta
destinationerna).

FedEx Express transportvillkor(1)
För alla försändelser gäller relevanta FedEx Express Transportvillkor. För FedEx Express-försändelser
från och mellan länder i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika (EMEA) kan du hitta relevanta
transportvillkor på fedex.com/se/services/terms. För försändelser som skapas i ett land utanför EMEA
gäller andra villkor. Du kan få mer information på fedex.com/se eller genom att kontakta vår kundtjänst.

(1) Vänligen se FedEx Express transportvillkor på fedex.com/se/services/terms för mer information.

Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på 0200 252 252.
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FedEx Priority Overnight® (PO) - Priser
Priser gäller i Sverige från 1 januari 2018

Med vår tidsbestämda - dörr-till-dörr - inrikestjänst med upphämtning samma dag
för leverans under de närmaste dagarna, kan du alltid lita på att FedEx levererar dina
brådskande försändelser i tid*.
VIKT (KG)

PRIS

SEK
Priser för FedEx® Envelope/FedEx® Pak (0,5-1 kg)
FedEx Envelope
0,5

281,90

0,5

281,90

1

285,40

FedEx Pak

Priser för annat emballage (0,5-70,5 kg)
0,5

281,90

1

286,80

1,5

291,70

2

296,60

2,5

301,50

3

306,40

3,5

311,30

4

316,20

4,5

321,10

5

326,00

5,5

330,90

6

335,80

6,5

340,70

7

345,60

7,5

350,50

8

355,40

8,5

360,30

9

365,20

9,5

370,10

10

375,00

Ytterligare 0,5 kg

6,00

21

504,50

Ytterligare 0,5 kg

3,50

45

672,50

Ytterligare 0,5 kg

3,50

70,5

Pris per kg

851,00

(multiplicera med total försändelsevikt)

71-99

13,30

100-299

13,30

300-499

13,30

500-999

13,30

1 000 +

13,30

Försändelser med en vikt som ligger mellan något av ovanstående viktintervaller kommer att debiteras enligt priset för det övre
viktintervallet.
* Kontakta kundtjänst om du vill få information om den senaste upphämtningen i ditt område.

Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på 0200 252 252.

01 – © Federal Express Corporation, all rights reserved – 2018.
SESE-DOM-01

Viktig Information

