
 

 

 

 

 

 

 

 

Underretning om spidsbelastningstillæg  

 

I perioder med ekstrem volumenudsving skal UPS holde trit med efterspørgslen og 

forberede vores netværk til at levere fremragende servicekvalitet til kunder som dig. For 

at sikre, at vores netværk fortsat kan fungere effektivt i feriesæsonen, vil UPS indføre 

midlertidige spidsbelastningstillæg for pakker, der opfylder specifikationerne for store 

pakker* og over maksimalgrænser** samt yderligere håndteringsgebyr***. 

 

Med virkning fra 4. november  til 22. december  2018 vil spidsbelastningstillægget være et 

ensartet gebyr pr. pakke, der bliver pålagt foruden eksisterende satser, ekstragebyrer 

og/eller afgifter.  

 

Lande Specielle håndteringsgebyrer Spidsbelastningsgebyr 

Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, 
Italien, Holland, Portugal, Spanien 

Yderligere håndtering  € 5.00 

Stor pakke € 50.00 

Over maksimalgrænser € 80.00 

Finland, 
Luxembourg 

Yderligere håndtering € 3.50 

Stor pakke  € 50.00 

Over maksimalgrænser € 80.00 

Tjekkiet 

Yderligere håndtering CZK 130.00 

Stor pakke  CZK 1300.00 

Over maksimalgrænser CZK 2080.00 

Danmark 

Yderligere håndtering DKK 27.00 

Stor pakke  DKK 372.00 

Over maksimalgrænser DKK 595.00 

Storbritannien 

Yderligere håndtering GBP 4.70 

Stor pakke  GBP 46.10 

Over maksimalgrænser GBP 73.80 

Ungarn 

Yderligere håndtering HUF 1535.00 

Stor pakke  HUF 15350.00 

Over maksimalgrænser HUF 24560.00 

 

 

 

Spidsbelastningsgebyrer 
fra UPS 



Lande Ekstraservice Spidsbelastningsgebyr 

Norge 

Yderligere håndtering NOK 33.00 

Stor pakke  NOK 469.00 

Over maksimalgrænser NOK 750.00 

Polen 

Yderligere håndtering PLN 16.00 

Stor pakke  PLN 216.00 

Over maksimalgrænser PLN 345.00 

Sverige 

Yderligere håndtering SEK 34.00 

Stor pakke  SEK 475.00 

Over maksimalgrænser SEK 760.00 

Schweiz 

Yderligere håndtering CHF 4.00 

Stor pakke  CHF 57.00 

Over maksimalgrænser CHF 91.00 

 

*Ekstragebyr for stor pakke 

En pakke defineres som en ”stor pakke”, når længden lagt sammen med omkreds [omkreds = (2 x bredde) + (2 x højde)] overstiger 330 cm, men 

ikke overstiger den maksimale UPS størrelse som er 419 cm. Store pakker faktureres som minimum for en vægt på 40 kg. Derudover pålægges 

et Ekstragebyr for stor pakke. 

** Overstørrelse  

Pakker, der overstiger en faktisk vægt på 70 kg, en længde på 274 cm, eller en samlet kombineret længde og omkreds [(2 x bredde) + (2 x 

højde)] på 419 cm, godtages ikke til transport. Hvis sådanne pakker bliver fundet i UPS pakkesystemet pålægges de yderligere gebyrer. Pakker, 

der overskrider den maksimale længde på 419 cm i kombineret længde og omkreds, vil også blive pålagt et Ekstragebyr for stor pakke. 

***Ekstra håndteringsgebyr 

Der pålægges et gebyr for ekstra håndtering ved følgende varer: 

• Varer der er pakket i en ydre forsendelsesbeholder af metal eller træ 

• Cylinderformede varer, så som tønder, tromler, spande eller dæk, som ikke er pakket i en forsendelsesbeholder beklædt med bølgepap 

• Fra d. 6. august, 2018 gælder det for enhver pakke, hvor den længste side overstiger 100 cm (39,5 tommer) eller dens næstlængste side 

overstiger 76 cm (30 tommer) 

• Pakker med en faktisk vægt på mere end 32 kg 

• Hver pakke i en forsendelse, hvor gennemsnitsvægten per pakke er over 32 kg, og hver pakkes vægt ikke er angivet i kildedokumentet eller i 

det anvendte automatiske forsendelsessystem fra UPS 

UPS forbeholder sig også ret til at pålægge et gebyr for ekstra håndtering for alle pakke, der efter UPS' egen overbevisning kræver særlig 

håndtering. 

På grund af den ekstra håndtering som dette kræver fra vores side, og de mulige forsinkelser i behandling af disse forsendelser, som denne 

håndtering kan betyde, giver UPS ingen tilbagebetalingsgaranti for disse forsendelser. UPS giver derfor ikke pengene tilbage for 

forsendelsesomkostninger, hvis forsendelser, som kræver ekstra håndtering, ikke leveres på det normalt planlagte tidspunkt for sådanne 

forsendelser. 
 
Vi værdsætter dit samarbejde og er indstillet på at opfylde dine forsendelsesbehov under 
denne kritiske forsendelsesperiode. For at få mere at vide om spidsbelastningsgebyr eller 
drøfte eventuelle spørgsmål kan det være nødvendigt at besøge ups.com eller kontakte 
din UPS Account Manager. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
UPS 


