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AVISERING 
Vid avisering ska AVISERING tydligt anges på fraktsedel/bokning tillsammans med 
mottagarens telefonnummer (dagtid). TK Logistik kontaktar mottagaren och meddelar 
leveransdag (enligt gällande tidtabell) En extra ledtidsdag tillkommer vid bokning av 
avisering.  

90 SEK per sändning 

Om godset inte kan levereras på det av TK Logistik definierade leveransdatumet tillkommer 
en avgift för ej leverarade sändningar, se OLEVERERAT GODS PÅ TERMINAL nedan 

LEVERANS TILL PRIVATPERSON   

Leverans av sändningar där mottagare enligt fraktdokument och/eller order är en 
privatperson 

249 SEK per sändning 

 

LEVERANS TILL ANVISAD PLATS  

Vi levererar varorna till anvisad plats hos mottagaren. Leverans sker till trottoar, tomtgräns 
eller ytterdörr. Kan utföras på begäran och efter skriftlig överenskommelse med TK Logistik. 

<49 kg 105 SEK/sändning 

<199 kg 200 SEK/sändning 

>199 kg Pris på begäran   

 

PALLBYTE 

Kan utföras enligt separat överenskommelse 

Pris på begäran 

 

TIDSBESTÄMD LEVERANS 

Leverans inom specifik tid. För detaljer om vilka orter som kan hantera denna tjänst, 
vänligen kontakta TK Logistik. Kan utföras på begäran och efter skriftlig överenskommelse 
med TK Logistik. 

Styckegods 

T 7 före 07.30  730 SEK/sändning 

T 10 före 10.00 556 SEK/sändning 

T 12 före 12.00 446 SEK/sändning 

Partigods 

Pris på begäran 
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TERMO TRANSPORT 

Tempererad transport enligt överenskommelse för uppdraget kommer att mot ett tillägg. 

+32%  

 

FARLIGT GODS 

TK Logistik hanterar sändningarna efter gällande regelverk (ADR/RID/IMDG-koden) på ett 
lagenligt sätt. TK Logistik skall vid bokningstillfället informeras om det farliga godset. 
Bokningen bekräftas av TK Logistik om uppdraget kan utföras. 

Avsändaren ansvarar för att godset deklareras och dokument bifogas enligt de gällande 
regelverken (ADR/RID/IMDG-koden). Varje kolli skall märkas med regelmässiga etiketter. För 
ADR-gods Klass 

1, 6.2 och Klass 7 sker transport i beställningstrafik efter särskild överenskommelse. 
Prisöverenskommelse träffas vid varje enskilt transporttillfälle. För Farligt Gods-transporter 
kan avvikelse från Transporttidsplan ske. För sändning innehållande Farligt Gods tas ett 
tillägg ut. Vid lastning av farligt gods gäller lastning och lastsäkring i enlighet med tillämpliga 
transportföreskrifter (ADR-S, ADR, RID,IMDG). Material för t ex klassning av gods 
tillhandahålles av avsändaren. 

<100 kg 271 SEK/sändning 

<1000 kg 491 SEK/sändning 

<2499 kg  551 SEK/sändning 

>2500 kg Pris på begäran 

Vid sjötransport höjs avgiften för farligt gods med 40 % 

 

LEVERANSBEKRÄFTELSE - POD 

Skriftlig kvittens på begäran. Gäller ej digital status bekräftelse 

79 SEK per POD 

 

VÄNTETID, EXTRA LAST- & LOSSNINGSTID 

Tillägg per påbörjad 30 min period 

Vardagar    368 SEK 

Helg & Nationella helgdagar   735 SEK 
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EXTRA BEMANNING 

Kan utföras på begäran och efter skriftlig överenskommelse med TK Logistik. (minsta 
debitering 3 timmar) 

Vardagar    472 SEK per timma  

Helg & Nationella helgdagar   808 SEK per timma 

 

DRIVMEDELSTILLÄGG 

Baserat på ändringar som presenteras av vår bränsleleverantör och debiteras i % av 
fraktbeloppet. Aktuellt bränsletillägg presenteras på begäran. 

 

UDDA ORTSTILLÄGG 

Sändningar med leveransadress till postnummer som anges i POSTNUMMER UDDA ORT 
klassificeras som leverans utanför kärnområdet. 

+20% per sändning 

 

TILLÄGG FÖR BAKLYFT 

Partisändningar med behov av bakgavellyftskapacitet kan utföras på begäran och efter 
skriftlig överenskommelse med TK Logistik. 

Pris på begäran 

 

FELAKTIG SÄNDNINGSINFORMATION 

Ofullständig sändningsinformation, tulldeklaration, etikett, försenad eller missad EDI-
överföring. 

210 SEK per sändning 

 

OLEVERERAT GODS PÅ TERMINAL 

Sändning som ligger kvar på terminalen efter avisering och efter leveransförsök tillkommer 
en avgift per kalendervecka. Avgiften baseras på fraktvikt. Pris per försändelse 

<2499 kg 27 SEK per 100 kg (minimum vikt 780 kg) 

>2500 kg  21 SEK per 100 kg 

 

GOTLANDSTILLÄGG 

För sändningar till och från Gotland tillkommer en avgift. 

+32% per sändning 

 

% 


