
 
 
 
 
 
 
 
 
Meddelelse om højsæsonsgebyr  
 
Med feriesæsonen lige om hjørnet vil antallet af pakker, der går gennem vores globale netværk, 
vokse eksponentielt i de kommende måneder. For at forberede vores netværk, så vi fortsat kan 
levere enestående service, implementerer UPS midlertidige håndteringsafgifter på pakker, der 
opfylder specifikationer for  pakker, der er store og over maksimalgrænsen samt ekstra 
håndteringsafgifter. 
 
Fra og med 4. november 2019 indtil 10. januar 2020 vil højsæsongebyrerne være et fast gebyr 
pr. pakke, der opkræves på en konto, der er registreret i et land anført nedenfor, ud over de 
eksisterende satser, tillæg og/eller gebyrer. 
 

 
 

Lande Særlige håndteringsafgifter Højsæsonsgebyr 

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

Ekstra håndtering  € 5.30 

Stor pakke € 53.00 

Over maksimalgrænser € 85.00 

Finland, Luxembourg 

Ekstra håndtering  € 3.70 

Stor pakke € 53.00 

Over maksimalgrænser € 85.00 

Tjekkiet 

Ekstra håndtering CZK 140.00 

Stor pakke  CZK 1375.00 

Over maksimalgrænser CZK 2195.00 

Danmark 

Ekstra håndtering DKK 29.00 

Stor pakke  DKK 390.00 

Over maksimalgrænser DKK 630.00 

Storbritannien 

Ekstra håndtering GBP 5 

Stor pakke  GBP 48 

Over maksimalgrænser GBP 77 

Ungarn 

Ekstra håndtering HUF 1620.00 

Stor pakke  HUF 16200.00 

Over maksimalgrænser HUF 25900.00 

Spidsbelastningsgebyrer 
fra UPS 



 
 

Lande Særlige håndteringsafgifter Højsæsonsgebyr 

Norge 

Ekstra håndtering NOK 35.00 

Stor pakke  NOK 495.00 

Over maksimalgrænser NOK 790.00 

Polen 

Ekstra håndtering PLN 17.00 

Stor pakke  PLN 225.00 

Over maksimalgrænser PLN 365.00 

Sverige 

Ekstra håndtering SEK 36.00 

Stor pakke  SEK 500.00 

Over maksimalgrænser SEK 800.00 

Schweitz 

Ekstra håndtering CHF 4.20 

Stor pakke  CHF 60.00 

Over maksimalgrænser CHF 95.00 

 
 
 
Specifikationer for ekstragebyr for store pakker 
En pakke betragtes som en "stor pakke", når dens længde plus omkreds [omkreds = (2 x bredde) + (2 x højde)] tilsammen overstiger 
300 cm, men ikke overstiger den maksimale UPS-størrelse på 400 cm. Store pakker er underlagt en minimal fakturerbar vægt på 40 
kg udover ekstragebyr for stor pakke. 
 
Specifikationer for gebyrer for over maksimalgrænsen 
Pakker med en faktisk vægt på mere end 70 kg, eller som overstiger 274 cm i længden, eller som overstiger i alt 400 cm i kombineret 
længde og omkreds [omkreds = (2 x bredde) + (2 x højde)], accepteres ikke til transport. Hvis de findes i UPS's småpakkesystem, 
pålægges de et tillægsgebyr. Pakker over 400 cm i kombineret længde og omkreds er også omfattet af ekstragebyr for store pakker. 
 
Specifikationer for ekstra håndteringsafgifter 
•   Enhver artikel, der er pakket ind i en udvendig forsendelsesbeholder lavet af metal eller træ 
•   Ethvert cylindrisk emne, såsom en cylinder, tromle, spand eller dæk, der ikke er helt pakket ind i en forsendelsesbeholder af 
bølgepap 
•   Fra 6. august 2018, enhver pakke hvis længste side overstiger 100 cm (39,5 "), eller hvis andenlængste side overstiger 76 cm (30") 
•   Enhver pakke med en faktisk vægt på over 70 pund (32 kg) 
•   Hver pakke i en forsendelse, hvor gennemsnitsvægten pr. pakke er større end 70 pund (32 kg), og vægten for hver pakke er ikke 

specificeret i kildedokumentet eller det anvendte UPS automatiske forsendelsessystem. 
UPS forbeholder sig også retten til at vurdere den ekstra håndteringsafgift for enhver pakke, der efter UPS's eget skøn kræver særlig 
håndtering. 
I betragtning af den ekstra håndtering, der kræves fra vores side, og efterfølgende potentielle forsinkelser i behandlingen af disse 
forsendelser, giver UPS ikke en tilbagebetalingsgaranti for dem. UPS refunderer derfor ikke forsendelsesgebyrer hvis forsendelser, 
der kræver yderligere håndtering, ikke leveres på det tidspunkt, der normalt er planlagt til sådan forsendelse. 
 
 
Vi værdsætter din virksomhed og er forpligtet til at imødekomme dine forsendelsesbehov i 
denne kritiske forsendelsesperiode.  Hvis du vil lære mere om Højsæsonsgebyr, eller for at 
diskutere eventuelle spørgsmål og forsendelsesbehov, du måtte have, kan du besøge ups.com 
eller kontakte din UPS Salgschef. 
 
 
Med venlig hilsen 
UPS 


