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RAHTIVELOITUS 
Rahditusperusteina käytetään rahdituspainoa sekä toimitusetäisyyttä. Rahdituspaino määritetään siten, että rahdin 
katsotaan painavan aina vähintään 333 kg/m³, ellei tuotteiden todellinen paino ole tätä suurempi. Rahdituksessa 
käytetään aina näistä painoista suurempaa.

LÄHETYS- JA PAKKAUSMAKSU
Lähetys- ja pakkausmaksu on 0,30 % laskun 
tuoterivien verottomasta summasta.

LAVAVELOITUKSET JA -HYVITYKSET 
Lavaveloitukset ja -hyvitykset euroa, alv 0 % Onninen Oy:n 
toimittamista lavoista ja lavakauluksista.
 
    Veloitus, €     Hyvitys, €
Kuormalava EUR 800 x 1200  13,00          5,00 
Kuormalava FIN 1000 x 1200 13,00          5,00
 
Kuormalava 600 x 800  13,00          0,00
Kuormalava 800 x 1200  8,00          0,00
Kuormalava 800 x 2000  17,00          0,00
Erikoislava (mm. aurinkopaneeli-  25,00          0,00  
ja eristelavat)
 
Lavakaulus 600 x 800  13,00          0,00
Lavakaulus 800 x 1200  13,00          0,00
Lavakaulus 1000 x 1200  13,00          0,00
  
Palautuspisteinä toimivat esim. Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n 
vastaanottopisteet. Onniselta ostetut ehjät lavat ja lavakaulukset 
voi palauttaa myös Onniselle. 

MITTAUSVELOITUKSET 
Asiakkaan tilausta varten mitattavasta ja 
katkaistavasta kaapelista perimme kaapelin 
mittausveloituksen. 

Kaapelin mittausveloitus        €/katkaisu, alv 0 % 
Kaapelit korkeintaan 16 mm²       14,00 € 
Kaapelit yli 16 mm²        26,00 € 
Keskijännitekaapelit        56,00 €  
(10-35 kV)  
Ecoflex-mittausveloitus        46,00 €

PAPERILASKU- JA KÄSITTELYKULUVELOITUKSET
Lähetettäviin paperilaskuihin listätään paperilaskuveloitus 6,00 euroa per lasku. Lisäksi veloitamme kulloisen käytäntömme 
mukaisen käsittelykulun toimituksille, joiden arvo on alle 70 euroa (alv 0).
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HINTOJEN TARKISTUKSET 
Mikäli kustannuksissa tapahtuu oleellisia muutoksia, Onninen Oy pidättää itselleen oikeuden hyvitysten/veloitusten 
tarkistamiseen.

AINESTODISTUKSET 
Varastotuotteista veloitetaan 9 euroa / todistus, alv 0 %. Tehdastoimituksiin liittyvät ainestodistukset veloitetaan 
tehtaan tariffien mukaan. Ainestodistukset on pyydettävä alkuperäisen tilauksen yhteydessä, muussa tapauksessa 
veloitetaan lisätyökustannuksina vähintään 15 euroa / todistus, alv 0 %. Mahdolliset toimittajilta vaadittavat erilliset 
ainestodistukset ovat maksullisia. 

VAKUUTUSMAKSU 
Onninen veloittaa ostajalta toimituksen vakuutusmaksua 0,36 % tuotteiden hinnasta. Vakuutusmaksua vastaan Onninen 
vastaa kuljetuksen vakuuttamisesta toimitusehdon mukaisesti. Normaalitasoisen kuljetusvakuutuksen ylittävästä vakuutu-
sturvasta sovitaan Osapuolten kesken tarvittaessa erikseen. NOL- / EXW-toimitusehtoa käytettäessä Onninen vastaa 
tavaraa noudettaessa tavaralle tapahtuneista tuottamuksellisista vahingoista, joita ostajan oma vakuutusturva ei korvaa. 
Sellaisia vahinkoja, joita ei korvata vakuutusalan yleisesti tarjoamien ehtojen perusteella, ei korvata. Enimmäiskorvaus on 
rajoitettu tiekuljetussopimuslain mukaiseen korvaukseen tai vahingoittuneen tavaran arvoon, kumpi summista on pienempi.

KAAPELIKELAVELOITUKSET JA -PALAUTUKSET
Keloista veloitetaan valmistajan hinnaston mukaan.
Asiakkaan on ensisijaisesti palautettava kaapelikelat kaapelivalmistajan osoittamiin palautuspisteisiin. Mikäli 
palautus tapahtuu kuitenkin Onniselle, hyvittää Onninen Oy toimittamistaan keloista palautuspäivänä voimassa 
olevien ehtojensa mukaisesti.
 
Hyvitys suoritetaan seuraavasti:
Jos kela on ehjä    hyvitys 40 %
Jos kela on käyttökelvoton   hyvitys 0 % 
Kertakäyttökeloista ja käyttökelvottomista keloista perimme hävitysmaksuna 100 €/kela, alv 0 %.

Palauttaja maksaa rahdin Onnisen toimipaikkaan.  

ERIKSEEN SOVITUT TOIMITUSPALVELUT
Nosturipurkupalvelu     120,00 € 
Pikatoimitus myymälästä      30,00 € + rahti 
Pikatoimitus keskusvarastolta     100,00 € + rahti
Aikataulutettu jakelu: Toimitus 1-2 h tarkkuudella   50,00 € 
Aikataulutettu jakelu: Toimitus 1-2 h tarkkuudella klo 6-9  100,00 €
Aikataulutettu jakelu: Toimitus alle tunnin tarkkuudella   100,00 €
Toimitus sisäänkannettuna kohteeseen    150,00 € 


