
 
 
 
 

 
 
© HRX 2019  1 

Hrx-toimitusehdot ja palvelumaksut  
 
 

1. Soveltaminen 
 
Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia HRX: n kuljetuspalveluja.  
 

Kuljetuspalvelut joihin toimitusehtoja sovelletaan, on määritelty tarkemmin seuraavissa asiakirjoissa : 
 

1. Kuljetushinnastot 
2. Palvelumaksut 
3. Vienti- ja tuontiaikataulut 

 

2. Kuljetussopimus ja yleiset säännökset 
 
Kuljetussopimus syntyy, kun asiakas tilaa kuljetuksen HRX: ltä tai tuo lähetyksen HRX: n toimipisteeseen 
kuljetettavaksi.  
 
Kaikki toimeksiannot suoritetaan voimassa olevien: 

• Kansainvälisen maantieliikenteen yleisten kuljetusehtojen mukaisesti. 
• Pohjoismaiden Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM 2015) mukaisesti. 
• Kussakin maassa voimassaolevien lakien ja määräysten mukaan. 

 
Nämä rajoittavat vastuutamme ja oikeuttavat meidät peittämään kaikki maksettavaksi langenneet saatavamme 
myymällä valvonnassamme olevaa tavaraa. 
 
Mikäli toimeksiantajan kauppalasku ja kuljetettavaksi annettu lähetys poikkeavat toisistaan, vastaa toimeksiantaja 
kaikista välittömistä tai välillisistä kuluista, jotka aiheutuvat ko. ongelmasta. 
 
Kuljetuksissa on CMR –  vakuutus. HRX vastaa tilaajalle tavaran rikkoutumisesta, katoamisesta ja muista vaurioista 
edellä mainitun vastuun puitteissa. 
Kaikenvaravakuutus on mahdollista merkitä tilaajan lukuun eri sopimuksella. 
 
Rahaa, arvopapereita tai niihin suoraan rinnastettavissa olevia lähetyksiä ei HRX ota kuljetettavaksi. 
CAD =Jälkivaatimuslähetyksiä HRX ei ota kuljetettavaksi. 
 
Mikäli asiakkaan aineiston myöhästyminen tai muut asiakkaasta johtuvat seikat aiheuttavat HRX: lle 
lisäkustannuksia, HRX varaa itselleen oikeuden laskuttaa edellä mainituista syistä aiheutuneet todelliset 
kustannukset asiakkaalta. 
 
HRX on velvollinen pitämään kaiken asiakkaalta saadun tiedon salassa mikä väärin käytettynä aiheuttaisi 
asiakkaalle vahinkoa. 
 

3. Kuljetusten tilaaminen 
 
Asiakkaan tekemässä kuljetustilauksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: 

 
• lähettäjän nimi 
• lähettäjän osoite 
• nouto-osoite 
• tavarankuvaus 
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• IMCO tai lämminkuljetus 
• kolli tai palettien määrä, paino, tilavuus 
• vastaanottaja 
• vastaanottajan osoite 
• toimitusosoite 
• toivottu nouto- tai jakeluaika 
• rahdinmaksaja 
• erikoisohjeet 

 
Edellä mainitut tiedot / noutotilauksen voi toimittaa meille sähköisesti suoraan tilausjärjestelmäämme, 
sähköpostilla toimipisteeseemme.  
 
Lähettäjä vastaa tilauksen oikeellisuudesta ja on velvollinen korvaamaan virheellisten tietojen HRX: lle 
aiheuttamat kustannukset ja vahingot. 
 
Lähettäjä voi myös tuoda tavaran kuljetettavaksi HRX: n toimipisteeseen.  
 

4. Vaaralliset aineet 
 
Lähettäjän on annettava seuraavat tiedot jokaisesta vaarallisia aineita sisältävistä lähetyksistä: 
 

• virallinen nimi 
• UN –  numero 
• kuljetusluokka 
• pakkausryhmä 

 

5. Tavaran pakkaaminen ja osoittaminen 
 
Lähettäjä vastaa lähetyksen riittävästä pakkauksesta. 
Lähettäjän on varustettava lähetyksen jokainen kolli / lava vähintään yhdellä osoitelapulla. 
Osoitelapusta tulee ilmetä lähettäjän nimi, vastaanottajan nimi ja toimitusosoite sekä lähetyksen kollien / lavojen 
kokonaismäärä. 
 
Merkinnät vaarallisista aineista tai lämminkuljetuksesta on tehtävä jokaiseen niitä koskevaan kolliin tai lavaan.  
 

6. Kuljetusaika 
 
HRX kuljettaa lähetykset määräpaikkaan erikseen mainittujen kuljetusaikojen puitteissa. 
Mikäli HRX on ylittänyt erikseen sovitun kuljetusajan on se velvollinen korvaamaa mahdollisen viivästymisen takia 
aiheutuneen vahingon enintään kuljetusmaksun suuruisena. 
 

7. Palvelumaksut 
 
Kuljetuspalveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevien kuljetushinnastojen sekä palvelumaksujen 
mukaan.  
 
Mikäli rahdin maksajaksi on sovittu joku muu kuin tilaaja eikä tämä täytä velvollisuuttaan, on tilaaja 
vastuussa rahdin maksusta. 
 
Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat verot ja kustannuslisäykset korottavat 
hintoja vastaavasti määräysten voimaantulosta lähtien. 
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8. Laskutus ja maksuehdot 
 
Maksuehto 7 vuorokautta tai rahdinmaksajan voimassa olevan kuljetussopimuksen mukaisin laskutus- ja 
maksuehdoin. Laskut erääntyvät maksettavaksi laskussa mainittuna eräpäivänä. 
 
Viivästyskorko on korkolain mukainen ja se ilmoitetaan laskussa. 
 
Yksityishenkilöiden maksaessa kuljetuksen on kuljetusmaksu suoritettava kokonaisuudessaan ennen kuljetuksen 
suorittamista. 
 

Hrx palvelumaksut 
 

1. Kuljetusmaksut 
 
Kuljetushinnat sisältävät noudon, runkokuljetuksen, jakelun sekä CMR -vakuutuksen. 
 

2. Rahdituspainoperusteet 
 
Rahdituspainona käytetään seuraavia laskennallisia painoja, mikäli lähetyksen todellinen paino on niitä pienempi: 
 

Tilavuuspaino / m 3 (kuutiopaino)   333 kg/m3  
FIN -lavapaino (120*100)    925 kg/lava kun korkeus > 120 cm 
EUR -lavapaino (120*80)    740 kg/lava kun korkeus > 120 cm 
Päälle lastattava lava, vapaat mitat   Lähetyksen todellinen paino tai tilavuuspaino 
IBC-kontti 1000L (120*100)    925 kg/kontti tai lähetyksen todellinen paino 
IBC-kontti 1000L päälle lastattava (120*100)  Lähetyksen todellinen paino tai tilavuuspaino 
 
Muut lavat, vapaat mitat    740 kg minimi tai todellinen paino tai tilavuuspaino 

 
Lavametripaino     1850 kg / lavametri 

 
Tilavuuspaino 333 kg / m3 
 
Lähetyksen kokonaistilavuus lasketaan kertomalla lähetyksen maksimimitat (pituus x leveys x korkeus). 
Lähetyksen tilavuuspaino saadaan kertomalla kokonaistilavuus kuutiopainolla 333kg. 
 
Tilavuuspainoa käytetään rahdituspainona lähetyksissä, mikäli 

 
• todellinen paino on pienempi kuin 333 kg / m3 
• alle tai päälle voidaan kuormata muuta tavaraa 
• lähetyksen voi kuormata muun tavaran päälle 

 
Lavapaino 
 
Lavapainoa käytetään rahdituspainona lähetyksissä, mikäli lähetyksen päälle tai alle ei voida kuormata muuta 
tavaraa tai lavan korkeus on yli 120 cm. 
 

lähetys on koottu FIN- tai vastaavankokoiselle kuormalavalle      925kg/lava 
lähetys on koottu EUR- tai vastaavankokoiselle kuormalavalle    740 kg/lava 

 
Lähetyksen rahdituspaino saadaan kertomalla lavaluku lavapainolla. 
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Lavametripaino 1850 kg / lavametri 
 
Lavametripainona käytetään rahdituspainona lähetyksissä mikäli 
lähetys vie kuormatilan koko leveydeltään 
lähetyksen alle, päälle tai sivulle ei voi kuormata muuta tavaraa 
 
Lähetyksen rahdituspaino saadaan kertomalla lähetyksen kuljetukseen käytetty lavametrimäärä 
lavametripainolla 1850 kg. 
 
Pitkät esineet ja esineniput 
 
esinepituus  4,0 –  5,9 m   2 x oma paino; kuitenkin vähintään 250 kg 

6,0 –  9,9 m   4 x oma paino; kuitenkin vähintään 500 kg 
10,0 m    6 x oma paino; kuitenkin vähintään 1000 kg 

 
Alle 20 kg pitkät lähetykset rahditetaan oman painon mukaan. 

 
Pituuskertoimella kerrottu rahdituspaino on enimmillään lähetykseen käytettyjen lavapaikkojen lukumäärä 
kerrottuna lavapaikkapainolla. 
 
Rahdinkuljettajalla on oikeus muuttaa rahdituspaino oikeaksi. 
 
Erillisveloitukset  
 

Vaarallisen tavaran lisä (IMO –  lisä)        65,00 € 
Maksu viivästyneestä kuljetustilauksen peruutuksesta aiheutuneesta turhasta ajosta  40,00 € 
Maksu lähettäjän antamasta virheellisistä tiedoista aiheutuneesta uudelleen laskuttamisesta 20,00 € 
Rahtiin kuulumaton odotusveloitus        40,00€/tunti 

 
Rahdinkorotukset  
 

Lämminkuljetuskorotus   15 % 
Kuljetusmaksua korotetaan edellä mainitulla prosentilla. 

 
Säilytysmaksut  
 

1 vrk saapumispäivästä   maksuton  
2 –  5 vrk saapumispäivästä   0,50 € / 100 kg / vrk 
6 –  15 vrk saapumispäivästä  0,70 € / 100 kg / vrk 
16 –  vrk saapumispäivästä   1,00 € / 100 kg / vrk 

 
minimiveloitus    10 € / lähetys 

 
Rahtikirjan ja osoitelappujen laatiminen  
 

Rahtikirjan kirjoittaminen   2,00 € / rahtikirja 
Lähetyksen osoittaminen   2,00 € / osoitelappu 

 
 
 


