
 
 
 
 
 
 
 
 Meddelande om tilläggsavgift vid högsäsong  
 
Julen står för dörren och därmed kommer antalet paket som skickas via vårt globala nätverk att 
mångdubblas under de närmaste månaderna. För att säkerställa att vårt nätverk fungerar så 
effektivt som möjligt inför UPS en tillfällig högsäsongsavgift för paket som uppfyller 
specifikationerna för Stort paket, Överskridna maxdimensioner och Extrahantering. 
 
Mellan 4 november 2019 och 10 januari 2020 kommer UPS att tillämpa en högsäsongsavgift i 
form av en fast avgift per paket som debiteras konton registrerade i något av länderna nedan. 
Detta är en kostnad som tillkommer utöver de befintliga priserna, tilläggsavgifterna och/eller 
andra avgifterna. 
 
 

 

Länder Avgift för särskild hantering Högsäsongsavgift 

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

Extrahantering  € 5.30 

Stort paket € 53.00 

Överskridna maxdimensioner € 85.00 

Finland, Luxemburg 

Extrahantering  € 3.70 

Stort paket € 53.00 

Överskridna maxdimensioner € 85.00 

Tjeckien 

Extrahantering CZK 140.00 

Stort paket  CZK 1375.00 

Överskridna maxdimensioner CZK 2195.00 

Danmark 

Extrahantering DKK 29.00 

Stort paket  DKK 390.00 

Överskridna maxdimensioner DKK 630.00 

Storbritannien 

Extrahantering GBP 5 

Stort paket  GBP 48 

Överskridna maxdimensioner GBP 77 

Ungern 

Extrahantering HUF 1620.00 

Stort paket  HUF 16200.00 

Överskridna maxdimensioner HUF 25900.00 

UPS tilläggsavgift vid 
högsäsong 



Länder Avgift för särskild hantering Högsäsongsavgift 

Norge 

Extrahantering NOK 35.00 

Stort paket  NOK 495.00 

Överskridna maxdimensioner NOK 790.00 

Polen 

Extrahantering PLN 17.00 

Stort paket  PLN 225.00 

Överskridna maxdimensioner PLN 365.00 

Sverige 

Extrahantering SEK 36.00 

Stort paket  SEK 500.00 

Överskridna maxdimensioner SEK 800.00 

Schweiz 

Extrahantering CHF 4.20 

Stort paket  CHF 60.00 

Överskridna maxdimensioner CHF 95.00 

 
 
 
Specifikationer för tilläggsavgift för Stort paket 
Ett paket klassas som ”Stort paket” när dess sammanlagda längd och omkrets överstiger 300 cm [omkrets = (2 x bredd) + (2 x 
höjd)], men hamnar under UPS maxgräns på 400 cm. Stora paket är även föremål för en debiterbar minimivikt på 40 kg utöver 
avgiften för stort paket. 
 
Specifikationer för tilläggsavgift för Överskridna maxdimensioner 
Vi tar inte emot paket där den faktiska vikten överstiger 70 kg, där längden överskrider 274 cm eller där paketets sammanlagda 
längd och omkrets överskrider 400 cm [omkrets = (2 x bredd) + (2 x höjd)]. Om de påträffas i UPS system för paketförsändelser 
(small package) under 70 kg beläggs de med en extra avgift. Paket där den sammanlagda längden och omkretsen överskrider 400 cm 
beläggs också med en tilläggsavgift för Stort paket. 
 
Specifikationer för Extrahanteringsavgift 
•   Alla artiklar som är förpackade i lådor av metall eller trä 
•   Alla cylindriska objekt, t.ex. tunnor, trummor, spannar eller däck som inte är helt inneslutna i en transportbehållare av wellpapp. 
•   Fr.o.m. 6 augusti 2018: alla paket där den längsta sidan överskrider 100 cm eller där den näst längsta sidan överskrider 76 cm. 
•   Alla paket där den faktiska vikten överstiger 32 kg. 
•   För varje paket i en sändning där genomsnittsvikten per paket överstiger 32 kg och vikten för varje paket där vikten inte anges i 

källdokumentet eller i det automatiserade UPS-sändningssystem som används. 
UPS förbehåller sig även rätten att göra en egen bedömning av huruvida ett paket ska beläggas med en Extrahanteringsavgift. 
På grund av den extra hantering som tillkommer för oss och eventuella förseningar som kan uppstå i hanteringen av dessa 
sändningar, kan UPS tyvärr inte erbjuda någon pengarna-tillbaka-garanti för dessa paket. Om paket som kräver extrahantering inte 
levereras inom normal leveranstid kommer UPS inte att återbetala leveranskostnaden. 
 
 
Vi är glada över att ha er som kund och vi gör därför vårt bästa för att se till så att dina paket 
kommer fram i tid även när det är högt tryck.  Om du vill veta mer om högsäsongsavgiften eller 
om du vill diskutera eventuella frågor och leveransbehov kan du gå in på ups.com eller kontakta 
din UPS-säljare. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
UPS 


