
 

 

Med feriesæsonen lige om hjørnet vil antallet af de pakker, der passerer gennem vores globale netværk, 

vokse eksponentielt i de kommende måneder. I denne travle periode stræber vi efter at hjælpe vores 

kunder med at få den leveringskapacitet, de har brug for, kombineret med den pålidelige og rettidige 

service, de er blevet vant til fra UPS. 

For at forberede vores netværk og fortsat levere enestående service vil UPS indføre et midlertidigt 

spidsbelastningsgebyr på pakker, der opfylder specifikationerne for ekstragebyret for store pakker* og 

er over maksimumgrænser**, samt det yderligere håndteringsgebyr.***  

Med virkning fra 31. oktober 2021 til 15. januar 2022 vil spidsbelastningsgebyret være et fast gebyr pr. 

pakke ud over eksisterende priser, tillæg og/eller gebyrer. 

Lande Specielle håndteringsgebyrer Spidsbelastningsgebyr 

Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Irland, 

Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, 

Spanien 

Ekstra håndtering  € 5.90 

Stor pakke € 59.40 

Over maksimumgrænser € 212.00 

Finland 

Ekstra håndtering  € 4.20 

Stor pakke € 59.40 

Over maksimumgrænser € 212.00 

Tjekkiet 

Ekstra håndtering CZK 154.50 

Stor pakke  CZK 1535.00 

Over maksimumgrænser CZK 5484.00 

Danmark 

Ekstra håndtering DKK 32.60 

Stor pakke  DKK 442.00 

Over maksimumgrænser DKK 1578.00 

Storbritannien 

Ekstra håndtering GBP 5.60 

Stor pakke  GBP 51 

Over maksimumgrænser GBP 182 

Ungarn 

Ekstra håndtering HUF 1823.00 

Stor pakke  HUF 21216.00 

Over maksimumgrænser HUF 75773.00 

UPS
®

 Højsæson  

Ekstragebyr 



Norge 

Ekstra håndtering NOK 39.50 

Stor pakke  NOK 625.00 

Over maksimumgrænser NOK 2233.00 

Polen 

Ekstra håndtering PLN 19.00 

Stor pakke  PLN 273.00 

Over maksimumgrænser PLN 974.00 

Sverige 

Ekstra håndtering SEK 40.30 

Stor pakke  SEK 609.50 

Over maksimumgrænser SEK 2177.00 

Schweiz 

Ekstra håndtering CHF 4.75 

Stor pakke  CHF 63.60 

Over maksimumgrænser CHF 227.50 

 

Alle gebyrer gælder kun for erhvervskunder og er ekskl. moms 1 

 

* Specifikationer for ekstragebyr for stor pakke 

En pakke betragtes som en "stor pakke", når summen af dens længde plus omkreds [omkreds = (2 x bredde) + (2 x højde)] 

overskrider 300 cm, men ikke overskrider den maksimale UPS-størrelse på 400 cm. Store pakker er underlagt en 

minimumsfakturerbar vægt på 40 kg ud over ekstragebyr for stor pakke. 

 

** Specifikationer for gebyrer over maksimumgrænser* 

Pakker med en faktisk vægt på over 70 kg, eller som er længere end 274 cm, eller hvor summen af længde og omkreds [omkreds = 

(2 x bredde) + (2 x højde)] er over 400 cm, kan ikke blive transporteret. Hvis sådanne pakker bliver fundet i UPS-systemet for 

mindre pakker, pålægges der yderligere et gebyr. Pakker, der overstiger 400 cm i kombineret længde og omkreds, pålægges også et 

gebyr for stor pakke. 

 

*** Specifikationer for ekstra håndteringsgebyr 

•   Varer, der er pakket i en ydre forsendelsesbeholder af metal eller træ 
•   Cylinderformede varer, såsom tønder, tromler, spande eller dæk, som ikke er pakket i en forsendelsesbeholder beklædt med 
bølgepap 
•   Enhver pakke, hvor den længste side overstiger 100 cm, eller dens næstlængste side overstiger 76 cm 
•   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 enhver 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. 

 

1 momssatser efter land: 

Østrig: moms 20 % 
Belgien: moms 21 % 
Schweiz: moms 7,7 % 
Tjekkiet: moms 21 % 



Tyskland: moms 19 % 
Danmark: moms 25 % 
Spanien: moms 21 % 
Finland: moms 24 % 
Frankrig: moms 20 % 
Ungarn: moms 27 % 
Irland: moms 23 % 
Italien: moms 22 % 
Luxembourg: moms 17 % 
Holland: moms 21 % 
Norge : moms 25 % 
Polen : moms 23 % 
Portugal: moms 23 % 
Sverige: moms 25 % 
Storbritannien: moms 20 % 


