
 

Med julhelgen runt hörnet kommer antalet paket som rör sig genom vårt globala nätverk att växa 

exponentiellt under de kommande månaderna. Under denna hektiska period strävar vi efter att hjälpa 

våra kunder att få den leveranskapacitet de behöver, i kombination med den pålitliga och snabba service 

de har kommit att förvänta sig av UPS. 

För att förbereda vårt nätverk och fortsätta att leverera exceptionell service inför UPS en tillfällig 

tilläggsavgift under högsäsong för paket som uppfyller specifikationerna för tilläggsavgift för stora 

paket* och avgift för paket som överskrider maxdimensionerna** samt för extrahantering.***  

Från och med den 31 oktober till och med den 15 januari 2022 utgör högsäsongsavgifterna en fast avgift 

per paket utöver befintliga priser, tilläggsavgifter och/eller avgifter. 

Länder 
Avgifter för 

specialhantering 

Tilläggsavgift under 

högsäsong 

Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, 

Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, 

Österrike 

Extrahantering  € 5.90 

Stort paket € 59.40 

Överskridna maxdimensioner € 212.00 

Finland 

Extrahantering  € 4.20 

Stort paket € 59.40 

Överskridna maxdimensioner € 212.00 

Tjeckien 

Extrahantering CZK 154.50 

Stort paket  CZK 1535.00 

Överskridna maxdimensioner CZK 5484.00 

Danmark 

Extrahantering DKK 32.60 

Stort paket  DKK 442.00 

Överskridna maxdimensioner DKK 1578.00 

Storbritannien 

Extrahantering GBP 5.60 

Stort paket  GBP 51 

Överskridna maxdimensioner GBP 182 

Ungern 

Extrahantering HUF 1823.00 

Stort paket  HUF 21216.00 

Överskridna maxdimensioner HUF 75773.00 

UPS
®

 tilläggsavgifter under  

högsäsong 



Länder Avgifter för specialhantering 
Tilläggsavgift under 

högsäsong 

Norge 

Extrahantering NOK 39.50 

Stort paket  NOK 625.00 

Överskridna maxdimensioner NOK 2233.00 

Polen 

Extrahantering PLN 19.00 

Stort paket  PLN 273.00 

Överskridna maxdimensioner PLN 974.00 

Sverige 

Extrahantering SEK 40.30 

Stort paket  SEK 609.50 

Överskridna maxdimensioner SEK 2177.00 

Schweiz 

Extrahantering CHF 4.75 

Stort paket  CHF 63.60 

Överskridna maxdimensioner CHF 227.50 

 

Alla avgifter gäller endast företagskunder och anges utan moms 1 

 

*Specifikationer för tilläggsavgift för Stort paket 

Ditt UPS-paket betraktas som stort paket när dess längd plus omkrets [(2 x bredd) + (2 x höjd)] tillsammans överstiger 300 cm men 

inte överstiger UPS maxstorlek på 400 cm. Stora paket har en lägsta debiterbar vikt på 40 kg, utöver tilläggsavgiften för stora paket. 

 

**Specifikationer för tilläggsavgift för Överskridna maxdimensioner 

Paket som väger mer än 70 kg, eller är längre än 274 cm eller vars sammanlagda längd och omkrets överstiger 400 cm [omkrets = (2 

x bredden) + (2 x höjden)] godtas inte för transport. Om sådana paket noteras i UPS-systemet för små paket, läggs en avgift till i 

fraktkostnaden. Paket vars sammanlagda längd och omkrets överstiger 400 cm debiteras också en tilläggsavgift för stora paket. 

 

***Specifikationer för Extrahanteringsavgifter 

•   Alla artiklar som är inneslutna i en ytterförpackning av metall eller trä 
•   Alla cylinderformade föremål, till exempel tunnor, trummor, hinkar eller däck, som inte är helt inneslutna i en transportbehållare 
av wellpapp 
•   Samtliga paket där den längsta sidan överstiger 100 cm eller den näst längsta sidan överstiger 76 cm 
•   Alla paket med en faktiskt vikt som överstiger 32 kg 
•   Varje paket i en sändning där den genomsnittliga vikten per paket är mer än 32 kg och vikten för varje paket inte har specificerats 

i källdokumentet eller i det UPS-system för automatiserad sändning som har använts. 
 
UPS förbehåller sig också rätten att ta ut en avgift för extrahantering för paket som UPS självständigt bedömer 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 inte UPS leveranskostnaden om sändningen som kräver 
extrahantering inte levereras inom den normala leveranstiden för sådana sändningar. 

 

1 Momssatser per land: 

Österrike: Moms 20 % 
Belgien: Moms 21 % 
Schweiz: Moms 7,7 % 
Tjeckien: Moms 21 % 



Tyskland: Moms 19 % 
Danmark: Moms 25 % 
Spanien: Moms 21 % 
Finland: Moms 24 % 
Frankrike: Moms 20 % 
Ungern: Moms 27 % 
Irland: Moms 23 % 
Italien: Moms 22 % 
Luxemburg: Moms 17 % 
Nederländerna: Moms 21 % 
Norge : Moms 25 % 
Polen : Moms 23 % 
Portugal: Moms 23 % 
Sverige: Moms 25 % 
Storbritannien: Moms 20 % 


