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FRAKTDEBITERING  
Frakten debiteras enligt fraktningsvikt och leveransavstånd. Fraktningsvikten fastställs så att frakten alltid anses 
vara 333 kg/ m³, såvida den faktiska vikten inte är större. Vid fraktning används alltid den högre vikten.

FÖRSÄNDELSE- OCH FÖRPACKNINGSAVGIFT
Försändelse- och förpackningsavgiften uppgår 
till 0,30 procent av produktradernas belopp 
utan moms på fakturan.

AVGIFTERING OCH RETURNERING AV PALL 
Palldebitering och pallgottgörelse euro, moms 0 procent 
av pallar och pallkragar som Onninen Oy levererar. 
 
   Debitering, €      Gottgörelse, €
Pall EUR 800 x 1200 13,00   5,00 
Pall FIN 1000 x 1200 13,00          5,00
 
Pall 600 x 800  13,00          0,00
Pall 800 x 1200  8,00           0,00
Pall 800 x 2000  17,00           0,00
Speciell pall (t.ex. Solar 25,00           0,00
 panel och isolering pall)
 
Pallkrage 600 x 800 13,00           0,00
Pallkrage 800 x 1200 13,00           0,00
Pallkrage 1000 x 1200 13,00           0,00
  
Som återlämningsställen fungerar till exempel Puupakkausten 
Kierrätys PPK Oy:s mottagningsställen. Pallarna, som har köpt 
från Onninen, kan även returneras till Onninen. 

DEBITERING FÖR MÄTNING 
För kabel som mäts och kapas på köparens 
beställning debiteras en mätningsavgift för kabel.  

Mätningsavgift för kabel €/kapning, moms 0 % 
Kablar högst  16 mm²  14,00 € 
Kabel över  16 mm² 26,00 € 
Mellanspänningskabel 56,00 €  
(10-35 kV)  
Ecoflex-mätningsavgift 46,00 €

DEBITERING AV PAPPERSFAKTURA- OCH EXPEDITIONSAVGIFTER
På pappersfakturor som skickas ut tillkommer en pappersfakturaavgift på 6,00 euro per faktura. Dessutom debiterar vi en 
expeditionsavgift enligt vår gällande praxis på leveranser vars värde är under 70 euro (moms 0 %).
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PRISJUSTERING 
Om kostnaderna ändras väsentligt, förbehåller sig Onninen Oy rätten att justera gottgörelser/debiteringar.

MATERIALCERTIFIKAT 
För lagerprodukter debiteras 9 euro/certifikat, moms 0 procent. Materialcertifikat i anslutning till fabriksleverans debiteras 
enligt fabrikens tariff. Materialcertifikat ska begäras i samband med den ursprungliga beställningen, i annat fall debiteras 
kostnader för extra arbete, minst 15 euro/certifikat, moms 0 procent. Eventuella separata materialcertifikat som krävs av 
leverantörerna är avgiftsbelagda. 

FÖRSÄKRINGSPREMIE
Onninen debiterar köparen 0,36 procent av produkternas pris som fördäkringspremie för leveransen. I utbyte mot försäkringspre-
mie svarar Onninen för att försäkra transporten i enlighet med leveransvillkoret. Om ett försäkringsskydd som överskrider en 
normal transportförsäkring avtalas separat mellan Parterna vid behov. När leveransvillkoret NOL-/EXW tillämpas svarar Onninen 
för sådana skador på varan som uppstått av oaktsamhet då varan hämtas, som köparens eget försäkringsskydd inte ersätter. 
Sådana skador som inte ersätts med stöd av de villkor som försäkringsbranschen i allmänhet erbjuder, ersätts inte. 
Maximiersättningen begränsas till det mindre beloppet av ersättning i enlighet med lagen om vägbefordringsavtal eller den 
skadade varans värde.

DEBITERING OCH RETURNERING AV KABELTRUMMA 
Kabeltrumman faktureras enligt tillverkarens prislista.
Köparen ska i första hand returnera kabeltrummor till de returneringsställen som kabeltillverkaren anvisar. 
Om returneringen görs till Onninen, betalar Onninen Oy gottgörelse för kabeltrummor som levererats 
i enlighet med gällande villkor på returneringsdagen. 
 
Gottgörelse betalas på följande sätt:
Om kabeltrumman är hel/användbar  kreditera 40 %
Om kabeltrumman är oanvändbar  kreditera 0 % 
För obrukbara kabeltrummor samt engångstrummor debiterar vi en förstöringsavgift på 
100 euro / trumman, moms 0 procent.

Den som returnerar betalar frakten till Onninen verksamhetsställe.

SEPARAT AVTALAD LEVERANSTJÄNSTER
Avlastnings service med kran   120,00 €
Expressleverans från butiken  30,00 € + frakt
Expressleverans från centrallageret  100,00 € + frakt
Schemalagd leverans: Leverans noggrannhet inom 1-2 timmar (utanför kl. 6-9)   50,00 €
Schemalagd leverans: Leverans noggrannhet inom 1-2 timmar mellan kl. 6-9 100,00 €
Schemalagd leverans: Leverans noggrannhet under 1 timme 100,00 €
Leverans som bärs in till leveransplatsen  150,00 €   


