Lisandväärtusteenused

Lisatasud

Järgmine leht

Eestis rakendatav alates 3. jaanuarist 2022

Lisaväärtusteenused
ja lisatasud (VASS)
FedEx Express pakub teie FedExi põhiteenuste saadetistele mitmesuguseid võimalusi, mis
võivad kaasa tuua teenustasu suurenemise või lisatasusid. Allpool leiate nende lisateenuste
kohta lisateavet ja muud kasulikku saatmisteavet.
FedExi põhiteenused

IPE: FedEx International Priority® Express
IP: FedEx International Priority®
IPF: FedEx International Priority® Freight

IE: FedEx International Economy®
IEF: FedEx International Economy® Freight

Lisaväärtusteenused(1) (2)

Teenus(1)

Definitsioon

Tasud(3) (EUR)

Diplomaatiline pakk
(diplomaatiline
post)

Võtame vastu diplomaatilisi saadetisi sama riigi/territooriumi saatkondade ja
konsulaatide vahel tarnimiseks teenusega International Priority. 1961. aasta Viini
konventsiooni kohaselt ei kuulu diplomaatiline postipakk avamisele ega
kinnipidamisele.

Pole ühtegi

FedEx® Electronic
Trade Documents

Teenusega FedEx Electronic Trade Documents (ETD) saate kiirendada oma
rahvusvahelisi saadetisi, laadides tollidokumentatsiooni üles elektrooniliselt. ETD
vähendab iga saadetise jaoks prinditava paberi kogust, kiirendab saadetise
vastuvõtmist ja aitab teie saadetist eelkontrollida, vähendades ohtu, et teie
saadetisega tekiks tollis viivitusi.

Pole ühtegi

FedEx® Global
Returns või FedEx
Import Shipping
Print Label

Looge tagastamise või impordi veosildid oma arvutis või saatmissüsteemis.
Seejärel lihtsalt printige silt välja ja andke oma kliendile või saatke see PDFvormingus e-posti teel.

Pole ühtegi

FedEx Global
Returns või FedEx
Import Shipping
Email Label

Looge tagastamise või impordi veosildid ning andke oma klientidele neile
elektrooniline ligipääs ja võimalus neid vajadusel muuta.

1,15 €/silt

FedEx International
Broker Select Option

FedEx International Broker Select (BSO) saadetistele kehtib tasu, kui esinevad
kõik järgmistest:
• vahendaja (välja arvatud FedEx Expressi või FedEx Expressi määratud
vahendaja) vormistab saadetise;
• FedEx Express võtab saadetise kliendi vahendaja asukohast peale ja toimetab
selle kauba lõplikule saajale;
• kauba saaja asukohta teenindab vahendaja vormistuspunktist erinev
vormistuspunkt.

1,56 €/kg(4)
(miinimum 10,40 €)

Lisateabe saamiseks kontakteeruge klienditeenindusega veebilehel fedex.com.
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FedEx põhiteenuste saadetisi saate kohandada vastavalt oma vajadustele (või adressaatide vajadustele) FedEx Expressi
lisaväärtusteenustega. Järgnevalt kirjeldatakse lisateenuste suhtes kohaldatavaid tasusid.

Lisatasud

Eelmine leht

Järgmine leht

Teenus(1)

Definitsioon

Tasud(3) (EUR)

FedEx Priority
Alert TM

FedEx Priority Alert (FPA) on spetsiaalne, tasuline ja lepinguline teenus, mis on
spetsiaalselt mõeldud klientidele, kes vajavad suuremat saadetise nähtavust ja
tarnimise saadavust. Spetsiaalsete pardaleminekute, täiustatud saadetiste oleku
jälgimise ja tegevuse taastamise protseduuride kombineerimisega pakub FPA
täiustatud ja usaldusväärset lahendust teie saadetisele.
FPA on saadaval FedExi rahvusvaheliste ekspressteenuste jaoks.
Pange tähele, et kõik taotlused tuleb enne vastuvõtmist üle vaadata, et kinnitada
teenuse vastavus ja saadavus.

IPE, IP: 0,75 €/kg(4)
(miinimum 20 €)
IPF: 0,35 €/kg(4)
(miinimum 150 €)

FedEx Priority Alert
PlusTM

Meie FedEx Priority Alert Plus (FPA+) teenus sisaldab kõiki FPA funktsioone ning
lisaks proaktiivseid sekkumisvõimalusi temperatuuritundlike saadetiste jaoks.
Teenus FPA+ hõlmab teenuse tavapärase osana taaskülmutamist, geelpakkide
varude täiendamist ja külmladustamist.
FPA+ on saadaval FedExi rahvusvaheliste ekspressteenuste jaoks.
Pange tähele, et kõik taotlused tuleb enne vastuvõtmist üle vaadata, et kinnitada
teenuse vastavus ja saadavus.

IPE, IP: 1 €/kg(4)
(miinimum 25 €)
IPF: 0,50 €/kg(4)
(miinimum 200 €)

On Demand Care

On Demand Care (ODC) on tasuline teenus toiduks mittekasutatavatele
esemetele, mis pakub sekkumisteenuseid, näiteks kuiva jää varude täiendamist ja
geelpakkide uuesti külmutamist / vahetamist, et tagada kontrollitud
temperatuuriga saadetiste säilivus, mille saatmine on viibinud.
See teenus pole kõigis asukohtades saadaval. See teenus ei ole garanteeritud ja
sõltub saadetise identifitseerimisest ning see tuleb tellida klienditeeninduse
kaudu.

IPE, IP, IE: 4 €/kg(4)
(miinimum 100 €)
IPF, IEF: 1 €/kg(4)
(miinimum 400 €)

FedExi asukohas
hoidmine

Ettevõttesse või elukohta kohaletoimetamise alternatiivina võite valida FedExi
asukohas hoidmise teenuse Hold at FedEx Location (HAL) ja lasta saajatel oma
saadetised FedEx Expressi asukohast vastu võtta. Sõltub kättesaadavusest.

Pole ühtegi

Kolmandast isikust
kauba saaja

FedExi kolmandast isikust kauba saaja teenus Third Party Consignee International
Priority (TPC) on meie lisaväärtusteenus klientidele, kes ei soovi oma saadetise
tegelikku kaubanduslikku väärtust ja saatja andmeid oma kauba saajale
avalikustada. See teenus võimaldab saadetised kauba lõplikule saajale saata ilma
arveta.

10 €/saadetis

Lisateabe saamiseks kontakteeruge klienditeenindusega veebilehel fedex.com.
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Aadressi
parandamine

Kui saaja aadress lennuveokirjal, lennutranspordi saatelehel või veokirjal on
puudulik või vale, võime püüda leida õige aadressi ja saadetise kohale toimetada
ning määrame lisatasu. Kui me ei suuda saadetist kohale toimetada, ei vastuta me
oma tarnekohustuse täitmata jätmise eest.
Teenuse FedEx International Broker Select puhul kohaldatakse aadressi
korrigeerimise lisatasu, kui vahendaja aadress lennutranspordi saatelehel või
muus veodokumendis on puudulik või vale. Kui me ei suuda õiget aadressi
kindlaks määrata või ei saa vahendajat kätte, võime proovida aadressi
selgitamiseks või saadetise tagastamise juhiste saamiseks saatjaga ühendust
võtta. Kui me ei suuda saadetist sellistel tingimustel kohale toimetada, ei vastuta me
oma tarnekohustuse täitmata jätmise eest.

7,50 €/saadetis

Arve esitamine
kolmandale isikule

Lisatasu arve esitamise eest kolmandale isikule kehtib saadetistele, mille eest
esitatakse arve kolmandatele isikutele. Lisatasu maksab kolmandast isikust
maksja(5).
Lisatasu kohaldatakse siis, kui saatja kontonumber ja kolmandast isikust arve saaja
kontonumber ei kuulu samale ettevõttele, nagu määrab kindlaks FedEx.

2,5% kogu
saatmistasust. Kogu
saatmistasu sisaldab
transporditasusid,
lisatasusid ja täiendavaid
tasusid; kuid ei sisalda
lõive, makse ega
täiendavaid
vormistusteenuse
tasusid.

Kütuse lisatasu

Rahvusvaheline kütuse lisatasu
FedEx Express on võtnud kasutusele dünaamilise kütuse lisatasu, mis sõltub
lennukikütuse hinna varieeruvusest, ja jätab endale õiguse rakendada kütuse
lisatasu.

Uuenduste saamiseks
kütuse lisatasu kohta
külastage lehte fedex.
com/et-ee/shipping/
surcharges.html

Kaugetest ja vähem ligipääsetavatest asukohtadest üles võetud või sinna
toimetatud saadetistele lisatakse OPA (Out-of-Pick-up-Area) või Out of DeliveryArea (ODA) lisatasu.
Palun vaadake nende sihtnumbrite või linnade loetelu, kus see lisatasu kehtib.

Astmeline tasu kujuneb
sihtnumbrite või
piirkondade põhjal:
Tase A: 2,90 €/saadetis
Tase B: 0,42 €/kg(4)
(miinimum 18 €)
Tase C: 0,55 €/kg (4)
(miinimum 23,40 €)

Paki lisatasu

Paki lisatasu kehtib kindlatel perioodidel aastas pakkidele, mis vastavad FedExi
kehtestatud kriteeriumitele ja omadustele.

Kehtivate paki
lisatasude, sh
rakendatavate teenuste,
lisatasude suuruste ja
tähtaegade kohta
lisateabe saamiseks
külastage lehte
fedex.com/et-ee/
peak-surcharges.

Suuremõõdulise
saadetise lisatasu

Suuremõõdulise saadetise tasu kehtib saadetistele, mis on üle 243 sentimeetri
pikad või mille pikkus ja ümbermõõt kokku liidetuna on üle 330 sentimeetri
(L+2W+2H).
Pakendi kuju ja mõõtmed võivad transiidi ajal muutuda, mis võib mõjutada
lisatasu summat. Kui mõõtmed muutuvad transiidi ajal, võib FedEx igal ajal
saadetise tasusid vastavalt kohandada.

55 €/saadetis

Laiendatud ala
teenus

Lisateabe saamiseks kontakteeruge klienditeenindusega veebilehel fedex.com.
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Lisatasud võivad mõjutada teie transpordikulusid. Järgnevalt on kirjeldatud lisatasusid.

Lisandväärtusteenused

Teenus(1)

Täiendav käitlemise
lisatasu

Lisatasud

Eelmine leht

Definitsioon

Tasud(3) (EUR)

Saatmisteenused
Lisatasu kehtib saadetise kohta, mis sisaldab:
(Mõõde)
1) on pikimast küljest üle 121 sentimeetri;
2) mõõdud, mis on suuremad kui 76 sentimeetrit teisel küljel, või
3) mõõdud, mis on pikemad kui 266 sentimeetrit kokku (L+2W+2H).
Pakendi kuju ja mõõtmed võivad transiidi ajal muutuda, mis võib mõjutada
lisatasu summat. Kui mõõtmed muutuvad transiidi ajal, võib FedEx igal ajal
saadetise tasusid vastavalt kohandada.

45 €/saadetis

Kaubasaatmise teenused
Lisatasu kehtib saadetise kohta, mis sisaldab kaubaveoüksust, mille pikim külg
ületab 157 sentimeetrit.
Jätame endale õiguse hinnata lisakäsitlustasusid veose ja iga veokäitlusüksuse
kohta, mis nõuab transiidi ajal spetsiaalset käitlemist.

55 €/saadetis

Lisateabe saamiseks kontakteeruge klienditeenindusega veebilehel fedex.com.
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(1) Teenuse kättesaadavus ja transiidiaeg võivad erineda sõltuvalt päritolust ja sihtriigist ning sihtnumbrist. Teenuse kättesaadavuse ja täpsete transiidiaegade saamiseks
oma piirkonnas helistage palun klienditeenindusse. FedEx Express Carriage’i tingimusi, mis on avaldatud internetis ja mida on aeg-ajalt muudetud, kohaldatakse kõigi
FedEx Expressi põhi - ja muude teenuste suhtes.
(2) Tasu võib arvutada mahukaalu alusel. Lisateavet leiate FedEx Expressi veotingimustest.
(3) Tasud ei sisalda käibemaksu.
(4) Iga kilogrammi osa eest tuleb tasuda kilogrammi täistasu.
(5) „Kolmanda osapoole maksmisega” saadetiste määratlemise ja täiendava teabe saamiseks vt FedEx Expressi veotingimusi.

