
 
 

 

Varsel om tilleggsgebyr for høysesong  

Med julen rundt hjørnet vil antall pakker som beveger seg gjennom vårt globale nettverk vokse 
eksponentielt de kommende månedene. For å forberede nettverket vårt, slik at vi fortsetter å levere 
eksepsjonell service, vil UPS implementere midlertidige tilleggsgebyr for høysesong for pakker som 
oppfyller spesifikasjonene for store pakker, pakker som overstiger maksimalgrensen samt pakker som 
krever tilleggshåndtering. 

I perioden 4. november 2019 til 10. januar 2020 vil tilleggsgebyrene for høysesong være et flatt gebyr per 
pakke belastet en konto registrert i et av landene oppført nedenfor, og komme i tillegg til eksisterende 
priser, tilleggsgebyr og/eller avgifter 

Land Særskilte håndteringsgebyr 
Tilleggsgebyr for 

høysesong 

Belgia, Frankrike, Irland, Italia, 
Nederland, Portugal, Spania, Tyskland, 
Østerrike 

Tilleggshåndtering  € 5.30 

Store pakker € 53.00 

Pakker over maksimalgrensen € 85.00 

Finland, Luxembourg 

Tilleggshåndtering  € 3.70 

Store pakker € 53.00 

Pakker over maksimalgrensen € 85.00 

Tsjekkia 

Tilleggshåndtering CZK 140.00 

Store pakker  CZK 1375.00 

Pakker over maksimalgrensen CZK 2195.00 

Danmark 

Tilleggshåndtering DKK 29.00 

Store pakker  DKK 390.00 

Pakker over maksimalgrensen DKK 630.00 

Storbritannia 

Tilleggshåndtering GBP 5 

Store pakker  GBP 48 

Pakker over maksimalgrensen GBP 77 

Ungarn 

Tilleggshåndtering HUF 1620.00 

Store pakker  HUF 16200.00 

Pakker over maksimalgrensen HUF 25900.00 

UPS tilleggsavgifter under 
høysesong 



Land Særskilte håndteringsgebyr 
Tilleggsgebyr for 

høysesong 

Norge 

Tilleggshåndtering NOK 35.00 

Store pakker  NOK 495.00 

Pakker over maksimalgrensen NOK 790.00 

Polen 

Tilleggshåndtering PLN 17.00 

Store pakker  PLN 225.00 

Pakker over maksimalgrensen PLN 365.00 

Sverige 

Tilleggshåndtering SEK 36.00 

Store pakker  SEK 500.00 

Pakker over maksimalgrensen SEK 800.00 

Sveits 

Tilleggshåndtering CHF 4.20 

Store pakker  CHF 60.00 

Pakker over maksimalgrensen CHF 95.00 

 

Spesifikasjoner for tilleggsgebyr for store pakker 
En pakke anses som «stor pakke» når lengden pluss omkrets [omkrets = (2 x bredde) + (2 x høyde)] kombinert overskrider 300 cm, men ikke 
overskrider maksimal UPS-størrelse på 400 cm. For store pakker legges det til grunn en minste fakturerbar vekt på 40 kg i tillegg til 
tilleggsgebyr for store pakker. 
 
Spesifikasjoner for gebyrer for pakker over maksimalgrensen 
Pakker med en faktisk vekt på mer enn 70 kg, en lengde på mer enn 274 cm eller mer enn 400 cm i lengde og omkrets kombinert [omkrets = 
(2 x bredde) + (2 x høyde)] kan ikke transporteres. Hvis pakkene finnes i UPS-systemet for små pakker, blir de ilagt tilleggsgebyr. Pakker som 
overskrider 400 cm i lengde og omkrets kombinert, blir også ilagt tilleggsgebyr for store pakker. 
 
Spesifikasjoner for gebyr for tilleggshåndtering 
•   Alle artikler som er omsluttet av en beholder av metall eller tre 
•   Enhver sylinderformet gjenstand, som tønner, tromler, spann og dekk, som ikke er pakket helt inn i fraktemballasje av bølgeformet papp 
•   Fra 6. august 2018, pakker der den lengste siden overskrider 100 cm (39,5"), eller den nest lengste siden overskrider 76 cm (30") 
•   En pakke med en faktisk vekt over 32 kg (70 pund) 
•   Hver pakke i en forsendelse der gjennomsnittlig vekt per pakke er over 32 kg (70 pund), og vekten for hver pakke ikke er spesifisert i 

fraktdokumentet eller det automatiserte UPS-forsendelsessystemet som brukes 
UPS forbeholder seg også retten til å vurdere et gebyr for tilleggshåndtering for alle pakker som etter UPS' skjønn krever spesialbehandling. 
UPS tilbyr ikke pengene tilbake-garanti ved nødvendig tilleggshåndtering fra vår side eller eventuelle påfølgende forsinkelser i behandlingen 
av disse forsendelsene. UPS refunderer derfor ikke forsendelseskostnadene hvis forsendelser som krever tilleggshåndtering, ikke leveres i 
løpet av den tiden som normalt legges til grunn for slike forsendelser. 

 

 

Vi verdsetter at du er vår kunde, og forplikter oss til å møte dine forsendelsesbehov i denne kritiske 
fraktperioden.  Hvis du vil vite mer om tilleggsgebyr for høysesongen, eller diskutere eventuelle spørsmål 
og fraktbehov du måtte ha, kan du gå til ups.com eller kontakte din UPS-selger. 
 

 

Med vennlig hilsen, 

UPS 


