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VASTAANOTTAJAN VELVOLLISUUDET  

• Tilaajan tulee varmistua siitä, että toimituspaikan tieolosuhteet sallivat yhdistelmäajoneuvokaluston 
liikkumisen purkupaikkaan 

• Tilaajan tulee osoittaa kuorman purkua varten esteetön ja turvallinen paikka 

• Tavaran vastaanottajan tulee tarkistaa pakkaukset ja kuitata vastaanottaneensa kuormakirjojen 
mukaiset tuotteet 

• Mikäli edellä mainittuja velvollisuuksia ei täytetä, lisätään rahtihintaan lisäpalveluiden mukaiset 
veloitukset 

RAHTIHINTA SISÄLTÄÄ  

• Kuljetuksen ja purun ajoneuvon omalla puominosturilla yhteen paikkaan, enintään 1 h,  
ylimenevästä ajasta veloitetaan lisäpalveluiden mukaan 

RAHTIHINTA EI SISÄLLÄ  

• Saaristojen lautta- ja lossimatkojen odotusaikoja 

• Pakkausveloitus 3,00 €/tiililetka, tiililetkojen paketointi eurolavalle 29,50 €/eurolava,  
eurolava 11,50 €/kpl. Hintoihin lisätään ALV 24 %, 

VELOITETTAVAT LISÄPALVELUT 

• Lisäpalvelut ja niiden veloitukset tulee aina merkitä kuormakirjaan 

• Ylimenevästä purkuajasta veloitetaan 95,00 €/h (alv 0%), veloitus alkava 0,5 h 

• Telaus (kuorman siirto perävaunusta nuppiin, kun ajoneuvoyhdistelmällä ei pääse purkupaikalle) 
95,00 €/kerta (alv 0%) 

• Kellonaikaan sidottu purkuaika klo 6-9 65,00 €/toimitus, klo 6.01-15 155,00 €/toimitus 

• Lisäpalvelut asiakkaan tilauksen mukaan 95,00 €/h, veloitus alkava 0,5 h, kärräys, siirrot tontilla yms. 

• Hintoihin lisätään ALV 24 %. 
RAHDITUSPERUSTEET  

• Lavapaikan ja suursäkin minimirahdituspaino 1000 kg 

• 1-2000 kg toimituksissa hinta €/toimitus ja 2001 kg -> hinta €/tn 

• Useamman kuorman toimituksissa jokainen toimitus veloitetaan todellisen painon mukaan.  
Esim. 50 tn tilaus toimitetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen 38 tn veloitetaan täyden kuorman 
rahtihinnalla ja loppuosa 12 tn todellisen painon mukaan 

• Kattotiilien rahtiveloitus saadaan kertomalla rahtihinta 1,5 kertoimella 

• MRT60 tiilien rahtiveloitus saadaan kertomalla rahtihinta 1,43 kertoimella 

• Poroton-harkkojen rahtiveloitus saadaan kertomalla rahtihinta 1,5 kertoimella 
KULJETUSREKLAMAATIOT  

• Vastaanottajan on tarkastettava hänelle toimitetut tavarat välittömästi ja havaitut poikkeamat on 
merkittävä autonkuljettajalle jäävään kuitattuun kuormakirjaan 

• Muut mahdolliset huomautukset on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa tavaran tuomisesta, kuitenkin 
ennen tuotteen asennusta 

• Wienerberger Oy Ab:n hankkiman kuljetuksen suorittaja vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti 
sattuneista vahingoista tiekuljetussopimuslain mukaisesti kuorma- ja rahtikirjoihin merkittyyn 
toimitusosoitteeseen saakka. 

 
 


