
 

 

 

 

 

 

 

Meddelande om tilläggsavgift under högsäsong  

 

Under perioder med extremt höga volymer måste UPS hålla jämna steg med efterfrågan 

och förbereda vårt nätverk så att vi kan tillhandahålla bästa möjliga service för kunder 

som du. För att försäkra oss om att vårt UPS-nätverk fungerar effektivt även under 

julhelgen, inför vi tillfälliga tilläggsavgifter under högsäsong på paket som klassas som 

stora paket*, paket som överstiger maxdimensionerna** samt paket som kräver extra 

hantering***. 

 

Från och med den 4 november till och med den 22 december 2018, tillkommer 

högsäsongsavgiften, ett fast belopp, utöver de vanliga kostnaderna, tilläggsavgifterna 

och/eller andra avgifter.  

 

Land Tilläggstjänst Högsäsongsavgift 

Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, 
Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, 
Spanien 

Extrahantering  € 5.00 

Stort paket € 50.00 

Överstigna maxdimensioner € 80.00 

Finland, 
Luxemburg 

Extrahantering € 3.50 

Stort paket  € 50.00 

Överstigna maxdimensioner € 80.00 

Tjeckien 

Extrahantering CZK 130.00 

Stort paket  CZK 1300.00 

Överstigna maxdimensioner CZK 2080.00 

Danmark 

Extrahantering DKK 27.00 

Stort paket  DKK 372.00 

Överstigna maxdimensioner DKK 595.00 

Storbritannien 

Extrahantering GBP 4.70 

Stort paket  GBP 46.10 

Överstigna maxdimensioner GBP 73.80 

Ungern 

Extrahantering HUF 1535.00 

Stort paket  HUF 15350.00 

Överstigna maxdimensioner HUF 24560.00 

 

 

UPS tilläggsavgifter 
under högsäsong 



Länder Tilläggstjänst Högsäsongsavgift 

Norge 

Extrahantering NOK 33.00 

Stort paket  NOK 469.00 

Överstigna maxdimensioner NOK 750.00 

Polen 

Extrahantering PLN 16.00 

Stort paket  PLN 216.00 

Överstigna maxdimensioner PLN 345.00 

Sverige 

Extrahantering SEK 34.00 

Stort paket  SEK 475.00 

Överstigna maxdimensioner SEK 760.00 

Schweiz 

Extrahantering CHF 4.00 

Stort paket  CHF 57.00 

Överstigna maxdimensioner CHF 91.00 

 

*Tilläggsavgift för stort paket  

Ett paket anses vara ett stort paket när längden plus omkretsen [omkrets = (2 x bredden) + (2 x höjden)] överstiger 330 cm, men inte överstiger 

den maximala UPS-storleken på 419 cm. Stora paket har en lägsta debiterbar vikt på 40 kg. Vidare tillkommer en särskild tilläggsavgift för stora 

paket. 

** Överskridna maxdimensioner  

Paket med en faktisk vikt som överstiger 70 kg, överstiger 274 cm i längd eller vars längd och omkrets tillsammans överstiger 419 cm [omkrets = 

(2 x bredden) + (2 x höjden)], accepteras inte för transport. En tilläggsavgift tillkommer om de upptäcks i UPS transportsystem för mindre paket. 

Paket som överstiger 419 cm i sammanlagd längd och omkrets omfattas också av tilläggsavgiften för stora paket. 

***Extrahanteringsavgift 

•   Extrahantering gäller följande: 
• Alla varor som är förpackade i en transportbehållare av metall eller trä. 
• Alla cylinderformade föremål, till exempel tunnor, trummor, ämbar eller däck som inte är helt inneslutna i en wellpapplåda. 
• Från och med den 6 augusti, 2018 för samtliga paket där den längsta sidan överstiger 100 cm (39.5") eller där den näst längsta sidan överstiger 
76 cm (39.5"). 
• Alla paket med en faktisk vikt som överstiger 32 kg (70 lbs). 
• Varje paket i en sändning där den genomsnittliga vikten per paket överstiger 32 kg (70 lbs) och där vikten per paket inte har specificerats i 
källdokumentet eller i det automatiserade UPS-sändningssystem som har använts 
UPS förbehåller sig också rätten att ta ut en extrahanteringsavgift av paket som enligt UPS uppfattning kräver extrahantering. 
Med hänseende på den extrahantering som krävs från vår sida och de möjliga förseningar av sändningarna som kan uppstå därav, gäller inte UPS 
pengarna-tillbaka-garanti för dem. Därför återbetalar UPS inte sändningkostnader där en sändning som kräver extrahantering inte levereras 
inom den leveranstid som normalt utlovas för sådana sändningar. 
 

 

Vi sätter stort värde på dig som kund och är fast beslutna att möta dina transportbehov 
även under denna kritiska period. Om du vill veta mer om högsäsongsavgifterna, prata 
om dina transportbehov eller andra frågor, är du varmt välkommen att kontakta din UPS-
säljare eller gå in på ups.com. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
UPS 
 


