
 

Med høytiden rundt hjørnet vil antall pakker som sendes gjennom vårt globale nettverk vokse 

eksponentielt i løpet av de kommende månedene. I denne travle perioden etterstreber vi å hjelpe 

kundene våre med å få den leveringskapasiteten de trenger, kombinert med den pålitelige og punktlige 

tjenesten de forventer fra UPS. 

For å forberede nettverket vårt og fortsette å levere eksepsjonell service vil UPS implementere et 

midlertidig tilleggsgebyr for høysesong på pakker som oppfyller spesifikasjonene for Tilleggsgebyr for 

store pakker* og Over maksimumsgrenser** i tillegg til Ekstra behandling.***  

Fra 31. oktober 2021 til 15. januar 2022 vil høysesong-tilleggsavgifter være et standardgebyr per pakke i 

tillegg til eksisterende priser, tilleggsavgifter og/eller gebyrer. 

Land Gebyr for spesialhåndtering 
Tilleggsgebyr for 

høysesong 

Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, 

Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, 

Portugal, Spania 

Tilleggshåndtering  € 5.90 

Stor pakke € 59.40 

Over maksimalgrenser € 212.00 

Finland 

Tilleggshåndtering  € 4.20 

Stor pakke € 59.40 

Over maksimalgrenser € 212.00 

Tsjekkia 

Tilleggshåndtering CZK 154.50 

Stor pakke  CZK 1535.00 

Over maksimalgrenser CZK 5484.00 

Danmark 

Tilleggshåndtering DKK 32.60 

Stor pakke  DKK 442.00 

Over maksimalgrenser DKK 1578.00 

Storbritannia 

Tilleggshåndtering GBP 5.60 

Stor pakke  GBP 51 

Over maksimalgrenser GBP 182 

Ungarn 

Tilleggshåndtering HUF 1823.00 

Stor pakke  HUF 21216.00 

Over maksimalgrenser HUF 75773.00 
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Land Gebyr for spesialhåndtering Tilleggsgebyr for høysesong 

Norge 

Tilleggshåndtering NOK 39.50 

Stor pakke  NOK 625.00 

Over maksimalgrenser NOK 2233.00 

Polen 

Tilleggshåndtering PLN 19.00 

Stor pakke  PLN 273.00 

Over maksimalgrenser PLN 974.00 

Sverige 

Tilleggshåndtering SEK 40.30 

Stor pakke  SEK 609.50 

Over maksimalgrenser SEK 2177.00 

Sveits 

Tilleggshåndtering CHF 4.75 

Stor pakke  CHF 63.60 

Over maksimalgrenser CHF 227.50 

 

Alle gebyrer gjelder kun for bedriftskunder og er ekskl. mva. 1 

 

*Spesifikasjon av tilleggsgebyr for stor pakke 

En pakke regnes som en Stor pakke når lengden pluss omkretsen [omkrets = (2 x bredde) + (2 x høyde)] til sammen overstiger 

300 cm, men ikke overstiger maksimal UPS-størrelse på 400 cm. Store pakker er underlagt en minste fakturerbar vekt på 40 kg. 

Tilleggsgebyret for store pakker vil komme i tillegg. 

 

** Spesifikasjon av pakker over maksimalgrensen 

Pakker med en faktisk vekt på over 70 kg, eller som overstiger 274 cm i lengde, eller overstiger til sammen 400 cm i kombinert 

lengde og omkrets [omkrets = (2 x bredde) + (2 x høyde)], blir ikke godkjent for transport. Hvis slike pakker oppdages i UPS-

systemet for små pakker, blir de underlagt tjenestegebyr for tilleggshåndtering. Pakker som overstiger til sammen 400 cm i lengde 

og omkrets, vil også bli ilagt et tilleggsgebyr for store pakker. 

 

***Spesifikasjon av gebyr for tilleggshåndtering 

•   Enhver artikkel som er pakket inn i ytre emballasje av metall eller tre 
•   Enhver sylinderformet artikkel, for eksempel en tønne, trommel, bøtte eller et dekk, som ikke er fullstendig innpakket i 
emballasje av bølgepapp 
•   Enhver pakke hvor lengste side overstiger 100 cm (39,5 tommer), eller hvor nest lengste side overstiger 76 cm (30 tommer) 
•   Alle pakker med faktisk vekt over 32 kg (70 pund) 
•   Alle pakker i en forsendelse der gjennomsnittsvekten per pakke er høyere enn 32 kg (70 pund) og vekten på hver pakke ikke er 

spesifisert på kildedokumentet eller det automatiske UPS-fraktsystemet som brukes 
 
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. 

 

1 mva. etter land: 

Østerrike: mva. 20 % 
Belgia: mva. 21 % 



Sveits: mva. 7,7 % 
Tsjekkia: mva. 21 % 
Tyskland: mva. 19 % 
Danmark: mva. 25 % 
Spania: mva. 21 % 
Finland: mva. 24 % 
Frankrike: mva. 20 % 
Ungarn: mva. 27 % 
Irland: mva. 23 % 
Italia: mva. 22 % 
Luxembourg: mva. 17 % 
Nederland: mva. 21 % 
Norge : mva. 25 % 
Polen : mva. 23 % 
Portugal: mva. 23 % 
Sverige: mva. 25 % 
Storbritannia: mva. 20 % 


