Gäller fr o m 1 januari 2021

Vägtransporter inom Europa
Prislista tilläggstjänster och tilläggsavgifter
Priser exklusive moms för kunder med avtal. Alla priser anges i SEK.
Tilläggstjänster
Godset kan även kompletteras med tilläggstjänster.
Tilläggstjänster
ADR (Farligt gods)
Begränsad mängd farligt gods
Trailerhyra
Extra lastnings- och lossningsställe
(samma dag och inom 20 km)
Ny utkörning
Tilläggstjänster Tullhantering*
Direktförtullning (inkl. 1 varukod)
Utläggningsersättning (tull/moms/ etc)
Hemtagning
Hemtagning + Deklaration
Deklaration efter hemtagning (inkl. 3 varukod)
Omtulltaxering
Stämpling av EUR-certifikat
Transitering

Pris
1 700,00 per sändning
1 700,00 per sändning
400,00 per dygn
600,00 per stopp utöver 1
Enligt överenskommelse
Pris
450,00 per förtullning
75,00 per förtullning
ej tullkredit 3 % om vi lägger ut + minimiavgift
250,00 per förtullning
450,00 per förtullning
250,00 per förtullning
250,00 per förtullning
500,00 per dokument
495,00 per transitering

* tullhantering, gäller försändelser utanför EU

Tilläggsavgifter
För mer information om avgifter se Särskilda villkor på postnord.se/kundvillkor
Tilläggsavgifter
Väntetid1)
Bakgavellift2)
Bomfrakt och avbokning (senare än 24 timmar före avtalad upphämtningstid).
Övriga kostnader som eventuell tillkomma
Leveranshinder3)
Vid skador på gods och fordon vid lastning och lossning3)
Statlig väg, bro eller tunnelavgifter3)
Vägtullar till och från städer3)
1)
2)
3)

Ordinarie pris
580,00 per påbörjad timme
Enligt överenskommelse
80 % av fraktkostnaden

Utgår vid lastning och lossning om arbetet inte avslutats inom angiven tidsram enligt särskilda villkoren.
Gäller partigods.
Rätt att debitera för kostnader/avgifter som kan uppstå.

Tilläggsavgifter Tullhantering
Ofullständig tullhandling
Kopia på faktura
Manuell registrering av varukoder över 3 st

Pris
170,00 per st
25,00 per förtullning
25,00 per st

Valuta-, drivmedel-, bunker- och svaveltillägg samt vägskatt
För tjänsten Vägtransporter inom Europa tillämpas ett viktat nyckeltal för valutatillägg, drivmedelstillägg,
tillägg för bunker samt svaveltillägg, beräknat procentuellt på fraktkostnaden, exklusive eventuella avgifter. Nyckeltalet förkortas VDBS. Som bas för drivmedelsberäkningen används Statoil. Tillägget redovisas
separat på fakturan. Se aktuella värden VDBS 2015 och VDBS 2020 på postnord.se/priser.
Se även vägskatt, Maut (Tysk vägskatt) och belgisk vägskatt på postnord.se/priser.
Hamnavgift, Finland 61 SEK per ton. Min. 125 SEK per sändning.

Prislista_vägtransporter.doc (2020 - okt)

1(1)

