
 
 

 

Varsel om tilleggsavgift under høysesong 

Under perioder med ekstreme volumstrømmer må UPS følge opp etterspørselen og 

forberede nettverket vårt for å kunne gi fremragende servicekvalitet til kunder som deg. 

For å sikre at nettverket vårt fortsetter å fungere effektivt i løpet av høytiden, vil UPS 

implementere midlertidige tilleggsavgifter til pakker som oppfyller spesifikasjonene for 

store pakker*, pakker som overstiger maksimalgrensen** samt pakker som krever 

tilleggshåndtering***. 

Fra 4. november til og med 22. desember, 2018, vil tilleggsavgiftene for høysesong bli en 

flat avgift per pakke som vil bli belastet i tillegg til eksisterende priser, tilleggsavgifter 

og/eller avgifter. 

Land Avgifter for spesialhåndtering 

Tilleggsavgift under 

høysesong 

Belgia, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, 

Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike 

Tilleggshåndtering  € 5.00 

Store pakker € 50.00 

Pakker over maksimalgrensen € 80.00 

Finland, 

Luxembourg 

Tilleggshåndtering € 3.50 

Store pakker  € 50.00 

Pakker over maksimalgrensen € 80.00 

Tsjekkia 

Tilleggshåndtering CZK 130.00 

Store pakker  CZK 1300.00 

Pakker over maksimalgrensen CZK 2080.00 

Danmark 

Tilleggshåndtering DKK 27.00 

Store pakker  DKK 372.00 

Pakker over maksimalgrensen DKK 595.00 

Storbritannia 

Tilleggshåndtering GBP 4.70 

Store pakker  GBP 46.10 

Pakker over maksimalgrensen GBP 73.80 

Ungarn 

Tilleggshåndtering HUF 1535.00 

Store pakker  HUF 15350.00 

Pakker over maksimalgrensen HUF 24560.00 

 

UPS tilleggsavgifter 
under høysesong 



Land Avgifter for spesialhåndtering 

Tilleggsavgift under 

høysesong 

Norge 

Tilleggshåndtering NOK 33.00 

Store pakker  NOK 469.00 

Pakker over maksimalgrensen NOK 750.00 

Polen 

Tilleggshåndtering PLN 16.00 

Store pakker  PLN 216.00 

Pakker over maksimalgrensen PLN 345.00 

Sverige 

Tilleggshåndtering SEK 34.00 

Store pakker  SEK 475.00 

Pakker over maksimalgrensen SEK 760.00 

Sveits 

Tilleggshåndtering CHF 4.00 

Store pakker  CHF 57.00 

Pakker over maksimalgrensen CHF 91.00 
 

* Tilleggsgebyr for store pakker 

En pakke faller innenfor kategorien ”Stor pakke” når lengden og omkretsen [omkrets = (2 x bredde) + (2 x høyde)] samlet overskrider 330cm, 

men ikke overskrider UPS’ maksimale størrelsesgrense på 419cm. Store pakker er underlagt en minste fakturerbare vekt på 40kg. Tilleggsgebyret 

for store pakker vil komme i tillegg.. 

** Pakker over maksimalgrensen  

Pakker med en faktisk vekt på over 70kg, eller som overstiger 274cm i lengde, eller som overstiger til sammen 419cm i lengde og omkrets ([2 x 

bredde] + [2 x høyde]) blir ikke godtatt for transport. Hvis slike pakker blir oppdaget i UPS-systemet for småpakker vil de bli ilagt et tilleggsgebyr. 

Pakker som overstiger til sammen 419cm i lengde og omkrets vil også bli ilagt et gebyr for pakker som overskrider maksimalgrensen. 

*** Tilleggshåndteringsgebyr  

Gebyr for ekstra behandling gjelder for følgende: 

• Alle artikler som er pakket inn fraktemballasje av metall eller tre 

• Enhver sylinderformet gjenstand, som tønner, tromler, bøtter og dekk, som ikke er pakket helt inn I fraktemballasje av bølgeformet papp 

• Fra og med 6. august 2018, enhver pakke hvor lengste side overstiger 100cm, eller hvor nest lengste side overstiger 76cm 

• Alle pakker med en totalvekt på over 32 kg (70 pund) 

• Hver pakke i en forsendelse der gjennomsnittsvekten per pakke er større enn 32 kg (70 pund), og der vekten på den enkelt pakken ikke er 

angitt på fraktdokumentet eller det automatiske UPS-fraktsystemet som er brukt 

UPS forbeholder seg også retten til å vurdere et gebyr for ekstra behandling for alle pakker som etter UPS' skjønn krever spesialbehandling. 

Med hensyn til den ekstra behandlingen som er nødvendig fra vår side, og dermed muligheten for forsinkelser på grunn av den ekstra 

behandlingen av slikt gods, kan ikke UPS gi garantien om pengene tilbake for slike forsendelser. UPS kan derfor ikke refundere fraktkostnadene 

hvis forsendelser som krever ekstra behandling, ikke kommer frem innen normal leveringstid for slike forsendelser. 

 

Vi verdsetter at du er vår kunde og er forpliktet til å møte dine fraktbehov i denne kritiske 

fraktperioden. Hvis du vil vite mer om tilleggsavgifter under høysesongen, eller for å 

diskutere eventuelle spørsmål og fraktbehov du måtte ha, kan du besøke ups.com eller 

kontakte din UPS-selger. 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

UPS 


