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Palvelujen tarjoamista koskevat yleiset säännöt 

(voimassa 01.02.2022) 

 

1. Yleistä tietoa  

1.1. Nämä yleiset palveluntarjoamissäännöt (jäljempänä Säännöt) säätelevät yrityksen  

_______________________________________________________________ (jäljempänä Toimittaja) 

palveluiden suorittamista.  

 

1.2. Toimittaja tarjoaa palveluita logistiikkaratkaisun järjestämiseksi Asiakkaan Lähetysten (kirjepostit, 

paketit sekä muut asiakirja- ja ei-asiakirjaliitteet) toimittamiseksi kolmansille osapuolille (jäljempänä 

Vastaanottajille). Asiakkaan valinnan mukaan palveluihin voivat kuulua kotimaisen ja/tai kansainvälisen 

toimituksen järjestäminen ja toteuttaminen kolmansien osapuolten toimesta, lähetyksen luovutus varastosta, 

lähetyksen varastoinnin järjestäminen, tullaus- ja tulliselvitys, postiennakko, ilmoitus ja vastaanottajien 

tunnistaminen.  

 
1.3. Säännöt ovat julkinen tarjous, jonka hyväksyminen vahvistetaan urakoitsijan palvelujen 

tilauksen/laskun toteuttamisella. Hyväksyminen tarkoittaa näiden Sääntöjen täyttä ja ehdotonta 

hyväksymistä asiakkaan toimesta (julkinen tarjous). 

 

1.4. Asiakkaat voivat tarvittaessa tehdä sopimuksen myös kirjallisesti. Pakollinen liite sopimukseen ovat 

nämä säännöt niiden nykyisessä versiossa, joka on julkaistu verkkosivustolla http://cdek.fi, sekä vapaasti 

saatavilla Toimittajan toimistossa. 

 

1.5. Luettelo Toimittajan tarjoamista palveluista ja niiden tarjoamisen ehdot on määritelty näiden sääntöjen 

liitteessä nro 2 ja/tai Toimittajan verkkosivuilla. 

 

2. Palvelujen kustannukset.  

2.1. Toimittaja tarjoaa palveluja hinnoilla, jotka voidaan laskea toimittajan verkkosivuilla "Laske 

kustannus" -kohdassa, ellei kirjallisesti laaditussa Sopimuksessa toisin määrätä palveluista. Toimittajan 

virallisilla verkkosivuilla ilmoitettujen palveluiden kustannukset ovat likimääräisiä, ne ovat luonteeltaan 

tiedotus-/viitearvoja, eivätkä ne vastaa tarjousta. Sivustolla lasketut palvelukustannukset eivät sisällä 

tullauskustannuksia, tulleja, vientitulleja, tullimaksuja, veroja ja mahdollisia paikallisia tulleja, maksuja ja 

veroja. 

 

2.2. Asiakkaan maksamien palvelujen kokonaishinta määräytyy kunkin lähetyksen osalta, ja perustuu 

lähetyksen fyysisen tai tilavuuspainon tarkaan arvoon ajankohtana, jolloin kyseinen Lähetys siirretään 

Toimittajan toimitettavaksi. 

 

2.3. Toimittaja laskee Lähetyksen toimituksen palvelukustannukset korkeimman fyysisen tai 

tilavuuspainon arvon perusteella. Painot pyöristetään ylöspäin. Tilavuuspaino lasketaan kaavalla: pituus 

(cm) x leveys (cm) x korkeus (cm) / 5000. Toimittajalla on oikeus punnita ja mitata Lähetykset uudelleen 

toimistossaan erikoisvälineillä varmistaakseen toimituskustannuslaskelman oikeellisuuden toimittajan 

ilmoittamien Lähetyksen painoa ja/tai mittoja koskevien tietojen perusteella, jotka asiakas on määrittänyt 

hakemuksen tekemisessä ja/tai rahtikirjassa. 

 

2.4. Jos toimitustapa vaihdetaan "ovelle"-tilasta "varastoon"-tilaan tai palvelun tyyppiä Asiakkaan 

aloitteesta lähetyksen vastaanottamisen jälkeen, toimituskulut eivät muutu alempaan suuntaan. 

 

3. Palvelujen tarjoamisen ehdot. 

3.1. Ehdot on laskettu arkipäivinä, eivätkä ne sisällä viikonloppuja, pyhäpäiviä, tulliselvitykseen 

vaadittavia päiviä, paikallisten turvavaatimusten noudattamiseen ja lähetyksen sisällön tarkastamiseen sekä 

Toimittajan että valtuutettujen tahojen aiheuttamaa viivästystä tai muita tapahtumia, jotka ovat Toimittajan 

hallinnan ulkopuolella. 
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3.2. Toimitusaika lasketaan lähetyksen vastaanottopäivää seuraavasta päivästä alkaen. Lähetyksen 

vastaanottopäivää ei oteta huomioon toimitusaikaa laskettaessa, kun taas osapuolet ottavat huomioon, että 

toimitusaikoja voidaan pidentää epäsuotuisten sääolojen vuoksi, juhlapyhinä ja erikoistapahtumina, joista 

tietoa on julkaistu joukkotiedotusvälineissä. 

 

3.3. Mikäli Asiakas tilaa lähetyksen lisäpakkauspalvelun puulaatikoihin, toimitusaikaa pidennetään yhdellä 

työpäivällä. 

 

3.4. Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa lähetysten toimitusaikaa joulukuussa pidentämällä ilman 

lisäsopimusta asiakkaan kanssa.  

 

3.5. Toimitusajan muuttaminen näiden sääntöjen luvussa 3 esitetyistä syistä ei merkitse Toimittajan 

viivästymistä. 

 

4. Lähetyksen seuranta. 

Lähetyksen toimitusvaiheiden seuranta on mahdollista CDEK:n virallisilla verkkosivuilla http://cdek.fi. 

Lisäksi Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle tämän pyynnöstä lähetyksen toimitustilan. 

 

 

5. Tilauksen ehtojen muuttaminen. 

5.1. Lähetyksen toimitusosoitteen muuttaminen on mahdollista Asiakkaan tai Lähetyksen vastaanottajan 

pyynnöstä. Lähetys voidaan toimittaa uuteen Vastaanottajan osoitteeseen, joka poikkeaa Tilauksen 

yhteydessä ilmoitetusta osoitteesta, mutta lisäksi sopimuksen mukaan: 

- toimitettaessa yhden kaupungin sisällä - toimitusaika uuteen osoitteeseen; 

- toimitettaessa kaupungin ulkopuolelle - toimitusaika ja -kustannukset uuteen osoitteeseen. 

 

5.2. Asiakas muuttaa tilauksen ehtoja vastaanottajan ja/tai hänen yhteystietojan puhelin numeronsa  osalta 

suoraan asiakkaan toimesta joko automatisoidulla vuorovaikutusmenetelmällä Toimittajan kanssa 

(integraatio, henkilökohtainen tili, jne.) tai esittämällä alkuperäisen henkilöllisyyden todistavan asiakirjan 
ja esittämällä asianmukaisen kirjallisen hakemuksen Toimittajan toimipaikassa/tilausten 

myöntämispisteessä. 

 

6. Muut yleiset palvelujen tarjoamisen ehdot. 

6.1. Toimitus-/lähetysprosessin turvallisuuden varmistamiseksi Toimittajalla on oikeus tarkastaa liitteet 

näiden sääntöjen ja/tai vaarallisiksi luokiteltujen ja/tai kuljetuksessa kiellettyjen sisältöjen 

esiintymisen/puuttumisen varalta voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

 

6.2. Toimittajalla on Asiakkaalta lähetystä vastaanottaessaan oikeus vaatia Asiakasta/Lähettäjää esittämään 

tarkastettavaksi toimituksen/siirron järjestämistä varten siirretyn vastaavan Lähetyksen sisällön. Asiakas on 

tällöin velvollinen esittämään Lähetyksen sisällön kyseisen Toimittajan tarkastettavaksi. Tällöin Asiakas 

suorittaa kyseisen Lähetyksen avaamisen itsenäisesti Toimittajan läsnäollessa. 

 

6.3. Mikäli Asiakas kieltäytyy esittämästä Toimeksisaajalle Lähetyksen sisältöä sen tarkastusta varten, 

Toimittajalla on oikeus kieltäytyä toimittamasta tämän lähetyksen toimituksen/lähetyksen järjestämiseen 

liittyviä palveluja. 

 

6.4. Asiakas hyväksyy, että Toimittaja tai lain mukaan valtuutettu henkilö voi avata Lähetyksen ja 

tarkastaa Lähetyksen milloin tahansa Lähetyksen toimituksen/lähetyksen aikana ilman ennakkoilmoitusta 

Asiakkaalle. 

 

6.5. Mikäli Lähetys on avattava ja tarkastettava Lähetyksen vastaanottamisen jälkeen 

toimituksen/lähetyksen järjestämiseksi, yllä mainitut toimenpiteet suoritetaan Toimittajan valtuutetun 

työntekijän läsnä ollessa. 
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6.6. Kun Lähetys avataan ja tarkastetaan Lähetyksen vastaanottamisen jälkeen toimitettavaksi, Toimittajan 

lomakkeeseen laaditaan huomautus, joka kuvaa Lähetyksen ulkoista tilaa, kertoen Lähetyksen sisällön 

painon. Lisäksi todistuksessa kirjataan liitteen tarkastuksen tulokset, sen turvatarran numero, jolla lähetys 

on sinetöity. 

 

6.7. Jos todetaan, että sisältö on vaarallinen tai lähetettäväksi kielletty taikka sitä ei sallita toimittaa/lähettää 

näiden sääntöjen ja sovellettavien lakien mukaisesti, asianomaisen Lähetyksen sisältö on palautettava 

Asiakkaalle. Samaan aikaan Asiakas vastaa Lähetyksen palauttamisesta Asiakkaalle aiheutuvista 

kustannuksista maksamalla palvelukustannukset lähetyksen palauttamisesta etukäteen. Jos Toimittajan on 

mahdotonta palauttaa vaarallista tai kiellettyä sisältöä Asiakkaalle, Asiakas sitoutuu kolmen (3) työpäivän 

kuluessa siitä päivästä, kun hän on vastaanottanut Toimittajan ilmoituksen (lähetetään puhelimitse tai 

sähköisesti) kyseisen lähetyksen sisällön noutamiseksi Toimittajan varastosta. Jos Asiakas rikkoo 

Lähetyksen itsenoutoa koskevaa määräaikaa, Toimittaja vapautetaan vastuusta kyseisen Lähetyksen 

turvallisuudesta ja palauttamisesta Asiakkaalle. 

 

6.8. Asiakas on velvollinen antamaan Toimittajalle asiaankuuluvat tiedot Lähetyksen ominaisuuksista, 

jotka voivat vahingoittaa Toimittajan omaisuutta tai henkilöstöä tai ympäristöä.  Toimittajalla on oikeus 

vaatia Asiakkaalta lisäasiakirjoja, joissa ilmoitetaan lähetettävän Lähetyksen sisällön luonne (mukaan 

lukien lisenssit, todistukset, todistukset).  

 

6.9. Toimittaja ei ole velvollinen tarkistamaan asiakkaan toimittamien tietojen ja asiakirjojen 

oikeellisuutta, riittävyyttä ja luotettavuutta. 

 

6.10. Asiakas on velvollinen tarjoamaan vapaan pääsyn Lähetyksen vastaanotto-/toimitusosoitteeseen 

(paikkaan) (mukaan lukien suojatulle alueelle, antamalla asianmukainen pääsy/kulkulupa/valtakirja, jne.).  

 

6.11. Asiakas-oikeushenkilö, joka on tehnyt kertaluonteisen palvelusopimuksen liittymällä julkiseen 

tarjoukseen verkkosivustolla http://cdek.fi, maksaessaan Toimittajan palveluista käteisellä urakoitsijan 

toimistossa (kassalla, maksupäätteiden avulla jne.) Edustajan kautta on velvollinen toimittamaan 

urakoitsijalle todisteita edustusvaltuudesta asianmukaisten asiakirjojen avulla.  Jos asiakkaan edustaja ei 

toimita edellä mainittuja asiakirjoja, sopimuksen katsotaan olevan tehty laskussa ilmoitetun henkilön 

kanssa, tämän toimiessa lähettäjänä ja palvelujen kustannusten maksaminen hyväksytään yksityishenkilöltä.  

 

6.12. Toimittajalla on oikeus yksipuolisesti ilman hyväksyntää: 

1) kieltäytyä tarjoamasta palveluja, jos 

- Asiakas kieltäytyy toimittamasta Toimittajalle palvelujen asianmukaiseen tarjoamiseen tarvittavia 

tietoja ja/tai asiakirjoja sekä siinä tapauksessa, että Asiakas kieltäytyy avaamasta lähetystä Toimittajan 

työntekijän tarkastusta varten, hyväksyttyään toimituksen/lähetyksen järjestämisen. 

- jos Lähetyksestä löytyy sisältöä, jota ei voida toimittaa näiden sääntöjen ja nykyisen 

lainsäädännön ehtojen mukaisesti, tai jonka liittäminen toimitukseen vaatii lisäsopimuksen Toimittajan 

kanssa, mutta sopimusta ei ole tehty. 

- jos Asiakkaalla ei ole henkilöllisyystodistuksia ja/tai vahvistavia edustajavaltuuksia 

(oikeushenkilöille); 

- jos Lähetys toimitetaan pakkauksessa, joka ei täytä Liitteen nro 1 vaatimuksia ja Asiakas kieltäytyy 

pakkaamasta Lähetystä paremmin; 

- siinä tapauksessa, kun Asiakas valitsee toimitustavan tilausten vastaanottopaikkaan, ja Lähetyksen 

paino- ja koko-ominaisuudet eivät vastaa mitoiltaan/painoltaan tilausten vastaanottopaikan tiloja. Mikäli 

Lähetys tässä tapauksessa on hyväksytty toimitettavaksi, on Toimittajalla oikeus muuttaa toimitustapaa, 

toimittaa tilaus toiseen paikkaan ilmoittamalla siitä Asiakaslle. 

2) valita mikä tahansa optimaalinen ja edullinen toimitustapa ja reitti. 

3) muuttaa näitä sääntöjä, palvelujen hintoja, palvelujen tarjoamisen ehtoja, maksutapaa ja -ehtoja. 

Toimittaja julkaisee asiaankuuluvat muutokset 10 kalenteripäivää ennen muutosten voimaantulopäivää 

http://www.cdek.ru/
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Toimittajan virallisilla verkkosivuilla  http://cdek.fi. Asiakas vahvistaa, että muutosten löytäminen 

Toimittajan virallisilla verkkosivuilla riittää vahvistamaan, että ne tulevat Toimittajalta, ja Asiakas on 

lukenut ja hyväksynyt ajoissa. Asiakas sitoutuu seuraamaan oma-aloitteisesti yllä mainittuja muutoksia. 

4) Mikäli Toimittaja huomaa toimituksen järjestämisen aikana, että pakkaus ei vastaa sisällön 

luonnetta näiden ehtojen liitteen nro 1 vaatimuksiin, toimeksisaajalla on oikeus keskeyttää Lähetyksen 

toimittaminen toimituksen antamiseen asti. Asiakkaan kanssa sovitaan lähetyksen asianmukaisesta 

pakkaamisesta. 

 

6.13. Toimittajan palvelujen tarjoamiseksi Asiakas siirtää Toimittajalle Lähetyksen vastaanottajien, 

edustajiensa ja omia henkilötietoja, ja takaa, että hän on saanut henkilötietojen kohteiden suostumuksen 

niiden keräämiseen, tallentamiseen ja henkilötietojen siirtoon (mukaan lukien siirto kolmansille 

osapuolille, jossa Toimittaja on osallistuu tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen), 

henkilötietojen tuhoamiseeen ja käsittelyyn sekä automatisoidulla että ei-automaattisella tavalla. 

Henkilötietoja säilytetään 3 vuoden ajan.  

 

6.14. Asiakas sitoutuu Toimittajan pyynnöstä antamaan suostumuksen työntekijöiden/asiakkaan edustajien, 

tavaroiden vastaanottajien henkilötietojen käyttöön ja käsittelyyn. Asiakkaiden välisten erimielisyyksien 

poissulkemiseksi Lähetyksen myöntämisestä valtuutetulle henkilölle Vastaanottaja on velvollinen lähetystä 

myöntäessään täyttämään rahtikirjaan henkilöllisyytensä todistavan asiakirjan tiedot. Asiakas, joka välittää 

Lähetyksen Toimittajalle toimituksen järjestämistä varten, sitoutuu ilmoittamaan vastaanottajalle tarpeesta 

täyttää passitiedot laskussa. 

 

6.15. Asiakkaan huomautus tilaukseen on tarkoitettu vain tiedoksi (lukuun ottamatta tilauksia 

verkkokaupan Asiakkailta, joilla on lisäpalvelu ”Lähetysten sisältöjen avaamis- ja tarkastuskielto”), eikä se 

voi olla perustana Toimittajalle tarjota lisäpalveluita Asiakaalle, eikä se voi olla perustana saattaa 

Toimittajaa vastuuseen virheestä. 

 

7. Lähetysten vastaanottaminen 

7.1. Lähetyksen jakelun järjestämiseen liittyvät palvelut toteutetaan sillä ehdolla, että Asiakas laatii 

asianmukaisen rahtikirjan ja kiinnittää viivakooditarran jokaiseen lähetykseen. Lähetystä vastaanotettaessa 

toimitusorganisaatiolle yksi kopio täytetystä laskusta siirtyy Asiakkaalle, toinen kopio jää Toimittajalle. 

 

7.2. Rahtikirja tulee allekirjoittaa Asiakkaan ja Toimittajan edustajan kanssa. Allekirjoittamalla rahtikirjan 

asiakas vahvistaa siten määritettyjen yhteystietojen (osoite, puhelinnumero, nimi ja koko nimi 

lähettäjän/vastaanottajan) oikeellisuuden ja lähetyksen tiedot: nimi, paino, mitat, kuvaus, toimituskäteisen 

määrän, ilmoitetut arvot. Toimittajan edustaja, joka allekirjoittaa rahtikirjan, vahvistaa Lähetyksen 

vastaanottamisen allekirjoituksellaan. 

 

7.3. Jos käytetään Toimittajan pakkausmateriaaleja, joilla on yksilöllinen numero, Lähettäjän tulee merkitä 

se laskuun "Pakkauksen nro" -sarakkeeseen. 

 

7.4. Toimittaja hyväksyy lähetykset paikkojen lukumäärän mukaan ilman sisältöjen tarkistusta ja 

uudelleenlaskentaa. Toimittaja ei hyväksy Lähetyksen toimittamista sen sisältämien lähetysten 

uudelleenhinnoittelulla, ellei kirjallisessa sopimuksessa toisin määrätä. 

 

7.5. Asiakkaan tulee itsenäisesti täyttää saateasiakirjat, jos ne                        ovat tarpeellisia (varastot, 

laskut, tulliselvityksen saateasiakirjat jne.).  

 

7.6. Toimittaja ei voi hyväksyä lähetystä toimitettavaksi tapauksissa, joissa lähetyksen sisältö on 

vaarallinen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen ICAO:n (Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) teknisten 

ohjeiden, IATA:n (Kansainvälinen lentoliikenneyhdistys) vaarallisten aineiden säännösten mukaan 

kiellettyihin sisältöihin, kansainvälisen merenkulun vaarallisten aineiden säännöstön tavaroihin, Euroopan 

sopimukseen vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista tai muut kansalliset tai 

http://cdek.fi./


5  

kansainväliset vaarallisten aineiden ja/tai sisältöjen kuljetusta koskeviin säädöksiin sisältyvät kiellettyjen 

aineiden luetteloon, jotka tulisivat siirrettäväksi Toimittajan toimitukseen ja/tai varastointiin.  

 

7.7. Asiakas sitoutuu varmistamaan Lähetyksen pakkaamisen näiden sääntöjen Liitteen nro 1 mukaisesti 

Mikäli Lähetyksen pakkaus puuttuu tai on tehty vaatimusten vastaisesti, Toimittaja voi tarjota Asiakkaalle 

Lähetykseen maksullisen lisäpakkauksen. Mikäli Asiakas kieltäytyy lisäpakkauksesta, Toimeksisaaja 

kieltäytyy ottamasta vastaan lähetystä pakkauksessa, joka ei ole Liitteen nro 1 mukainen. 

 

8. Tiettyjä asiakasryhmiä koskevat palvelujen tarjoamisen lisäehdot: 

8.1. Yksityishenkilöiden lähetysten vastaanotto tapahtuu henkilön esittämän alkuperäisen 

henkilöllisyystodistuksen perusteella sen valtion lainsäädännön mukaisesti, jossa lähetys vastaanotetaan. 

Yksityishenkilö merkitsee rahtikirjaan henkilöllisyystodistuksen tiedot ja allekirjoittaa henkilökohtaisen 

allekirjoituksensa. 

 

8.2. Lähetysten vastaanottaminen oikeushenkilöiltä tapahtuu yksityishenkilön (oikeushenkilön edustajan) 

esittämien asiakirjojen perusteella, jotka vahvistavat edustajan valtuudet, sekä alkuperäisen asiakirjan, joka 

todistaa edustajan henkilöllisyyden, perusteella sen valtion lainsäädännön mukaisesti, missä lähetys otetaan 

vastaan. Lähetysten vastaanottaminen oikeushenkilöiltä tapahtuu vasta sen jälkeen, kun rahtikirjaan on 

merkitty henkilöllisyystodistuksen tiedot ja valtuutusasiakirja, edustajan allekirjoitus sekä skannattu kopio 

valtuutusasiakirjasta.  

 

8.3. Asiakkaan oikeushenkilö sitoutuu ilmoittamaan Toimittajalle välittömästi edustajan valtuuden 

peruuttamisesta (tapahtuman jälkeisenä päivänä). Ilmoitus tehdään kirjallisella hakemuksella Toimittajan 

toimistossa. Ilmoittamatta jättämisestä tai ilmoittamatta jättämisestä ennenaikaisesti, kantaa Asiakas riskin 

haitallisista seurauksista. 

 

8.4. Lähetysten vastaanotto verkkokaupoista tapahtuu siirtoasiakirjojen perusteella, joissa on tiedot 

siirretyistä lähetyksistä. Jos ilmoitetun ja todellisen tavaramäärän tai tavaran vaurioitumisen välillä on 

eroja, osapuolet laativat asianmukaisen raportin, johon kirjataan tosiseikat vaatimustenvastaisuudesta, 

mukaan lukien kunkin tavaran numerot. Asiakkaan on tarvittaessa ilmoitettava tilauksen laskussa 

tarvittavat lisäpalvelut ja palvelut. 

 

8.5. Rekisteröidessään lähetystä toimitettavaksi, verkkokauppa voi ilmoittaa lähetyksen kustannukset ja 

maksaa lisämaksun. 

 

 

9. Lisäehdot kansainvälisen toimituksen järjestämiselle, rajat ylittävä palvelujen tarjoaminen.   

9.1. Lähetysten kansainvälisen toimituksen organisointipalveluihin (lukuun ottamatta Euroopan unionin 

sisäisiä lähetyksiä) kuuluvat tullin saattajapalvelut. Asiakas hyväksyy, että Toimittajalla on oikeus käyttää 

kolmansia osapuolia palvelujen suorittamiseksi, mukaan lukien tullauspalvelut. 

 

9.2. Asiakas on velvollinen itsenäisesti tarkastamaan, ettei siirrettyjen Lähetysten sisällössä tavaroita, 

joiden tuonti tai vienti on kielletty lähtö- ja vastaanottomaissa. Asiakas on velvollinen olemaan 

luovuttamatta Toimittajalle toimitettaviksi lähetyksiä, joiden tuonti tai vienti on kielletty lähtö- ja 

vastaanottomaista/maihin.  

 

9.3. Asiakas ilmoittaa itsenäisesti Lähetyksen Vastaanottajalle tarpeesta toimittaa vaaditut asiakirjat ja 

maksaa tulliselvityksen kustannukset lähetyksen kansainvälisen toimituksen yhteydessä. Jos Vastaanottaja 

kieltäytyy maksamasta tullauksesta aiheutuneita kustannuksia, Asiakkaan on ne maksettava. 

 

9.4. Tilausta tehdessään Asiakas kehottaa Toimittajaa järjestämään tullausmenettelyn tulliedustajan 

toimesta Asiakkaan puolesta. Asiakas hyväksyy myös sen, että Toimittaja voi toimia nimellisenä 

vastaanottajana, jonka ainoa tarkoitus on nimetä tulliedustaja suorittamaan tullaus. Tulliedustaja suorittaa 



6  

tullisaattamisen Asiakkaan puolesta toimien Asiakkaan edun mukaisesti. 

 

9.5. Jos tulliviranomaiset vaativat lisäasiakirjojen toimittamista Lähetysten tuontia/vientiä koskevissa tulli-

ilmoituksissa ilmoitettujen tietojen vahvistamiseksi tai Toimittajan oikeuden järjestää tullausmenettely, 

vaadittujen asiakirjojen toimittaminen suoritetaan ja Asiakas suorittaa tämän omalla kustannuksellaan. 

 

9.6. Asiakas sitoutuu antamaan täydelliset ja luotettavat tiedot Lähetysten viennistä ja tuonnista. 

Asiakkaalle ilmoitetaan, että jos Lähetyksestä tai sen sisällöstä annetaan vääriä tai tahallaan vääriä tietoja, 

häntä vastaan voidaan nostaa kanne ja/tai hänet voidaan saattaa hallinnolliseen tai rikosoikeudelliseen 

vastuuseen. Asiakas sitoutuu korvaamaan Toimittajalle täysimääräisesti vahingot ja suojelemaan häntä 

vaatimuksilta, joita saattaa syntyä annettujen tietojen yhteydessä, sekä kaikilta kustannuksilta, joita 

Toimittajalle voi aiheutua edellä mainitusta. 

 

9.7. Mahdolliset tullimaksut, verot, joita tulliedustajalle saattaa aiheutua tullin tai muiden viranomaisten 

toimista tai siitä, että Asiakas ei pysty toimittamaan asianmukaista asiakirjaluetteloa ja/tai hankkimaan 

tarvittavaa lupaa tai lupa, laskutetaan asiakkaalta. Varastointikustannukset ja muut kulut, jotka 

Toimittajalle voi aiheutua tullin tai muiden viranomaisten toimista                    viranomaisilta tai johtuen 

siitä, että Asiakas ei voi toimittaa tarvittavia tietoja, asianmukaista asiakirjaluetteloa ja/tai hankkia 

tarvittavaa lisenssiä tai lupaa, on Asiakas velvollinen maksamaan. Asiakas vastaa                        tullien ja 

maksujen sekä lisätyöhön liittyvien hallintokulujen ja mahdollisten muiden lisäkustannusten maksamisesta, 

jos tulliedustaja laatii laskun Vastaanottajalle ja Vastaanottaja kieltäytyy maksamasta                                                  

tullimaksuja ja velvollisuuksia. Tässä kohdassa määritellyissä tapauksissa Asiakas maksaa itsenäisesti 

maksut,       verot ja kulut. 

 

10. Tavaroiden toimitusjärjestys. 

10.1. Lähetys toimitetaan Toimittajan toimituspisteen sijaintiin (jäljempänä ”varastoon”) tai Asiakkaan 

laskussa ilmoittamaan vastaanottajan osoitteeseen (jäljempänä ”ovelta ovelle”). 

 
10.2. Toimitettaessa lähetys "ovelta ovelle": 

- Lähetys toimitetaan rahtikirjassa Vastaanottajaksi merkitylle henkilölle. Lähetykset on sallittu 

luovuttaa lähetyksen toimitusosoitteeseen toiselle henkilölle, jos tämä esittää alkuperäisen asiakirjan, joka 

todistaa rahtikirjassa mainitun Vastaanottajan ja lähetyksen tosiasiallisesti vastaanottaneen henkilön 

henkilöllisyyden. Vastaanottajan henkilöllisyystodistuksen tiedot sekä lähetyksen toimitusosoitteessa 

vastaanottaneen henkilön henkilöllisyys ilmoitetaan lähetysluettelossa. 

- Lähetys toimitetaan vastaanottajana olevan oikeushenkilön kenelle tahansa oikeushenkilön 

työntekijälle tai edustajalle. Se, että Asiakas ilmoittaa laskussa vastaanottavan organisaation 

yhteyshenkilön, ei tarkoita Toimittajan velvollisuutta luovuttaa Lähetystä vain tälle yhteyshenkilölle. 

Vastaanottajan edustajan valtuudet vastaanottaa Lähetys voivat aiheutua valtakirjasta sekä tilanteesta, 

jossa lähetys luovutetaan, mukaan lukien se, että Vastaanottajan edustaja sijaitsee lähetyksen ilmoitetussa 

Vastaanottajan osoitteessa. Lähetys on osoitettu vastaanottajaorganisaatiolle ja/tai hänellä on pääsy sen 

organisaation sinettiin (sekä leimaan), jolle lähetys on osoitettu, ja esittää vastaanottajana olevan 

organisaation myöntämän virallisen henkilökortin. 

 

10.3. Toimitus "varastoon": 

- Lähetys toimitetaan vain rahtikirjassa Vastaanottajaksi ilmoitetulle henkilölle 

henkilöllisyystodistuksella, jonka Vastaanottaja on ilmoittanut                      todistamalla henkilöllisyyden 

ja vahvistamalla allekirjoituksella rahtirahtikirjaan. 

 

- Lähetyksen toimittaminen vastaanottajana toimivalle oikeushenkilölle tapahtuu jokaiselle 

oikeushenkilön työntekijälle tai edustajalle, joka on esittänyt todistusasiakirjat ja 

henkilöllisyystodistuksen, jolloin Vastaanottaja merkitsee rahtikirjaan henkilötodistuksen tiedot ja se 

vahvistetaan allekirjoituksella. 
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10.4. Kun järjestetään mikä tahansa toimitustapa yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille, Toimittajalla on 

edellä mainittujen lisäksi oikeus tunnistaa vastaanottaja puhelimitse rahtikirjassa määritetyllä 

vastaanottajan puhelinnumerolla.  

 

10.5. Pakettia ei toimiteta vain postilokero-osoitteisiin tai postinumeroihin. 

 

10.6. Toimeksisaaja suorittaa toimituksen julkisten valtion ja kunnallisten organisaatioiden (kaikkien 

alojen ja tasojen viranomaiset, mukaan lukien lainvalvonta-, vero-, oikeus-, lupa- ja sotilasjärjestöt) 

osoitteeseen ilman toimitusraportin vahvistusta sopimuksen mukaisen menettelyn mukaisesti kyseisissä 

organisaatioissa (erityisesti toimistoissa lähetykset otetaan vastaan ilman työntekijän allekirjoitusta kuitissa 

tai lähetys sijoitetaan sisäänkäynnin postilaatikkoon). 

 

10.7. Toimittaja ilmoittaa vastaanottajille ”varastossa” -toimitustavassa vastaanotetuista tuotteista sinä 

päivänä, jona lähetys saapuu varastoon ja on valmis haettavaksi. Ilmoitus tapahtuu pikaviestillä tai 

tekstiviestillä. Asiakaalla on myös oikeus itsenäisesti seurata Lähetyksen vastaanottamista Toimittajan 

verkkosivuilla http://cdek.fi. 

 

10.8. Lähetyksiä toimitettaessa Vastaanottaja tallentaa: 

- vastaanottajan tai tämän valtuutetun edustajan henkilöllisyystodistuksen tiedot (sukunimi, etunimi, 

sukunimi (jos on), asiakirjan sarja ja numero); 

- tiedot valtakirjasta tai muusta asiamiehen valtuutuksen vahvistavasta asiakirjasta (jos valtuutettu 

edustaja toimii vastaanottajan puolesta). 

 

10.9. Vastaanottaja tallentaa nämä tiedot kirjoittamalla ne Toimittajan laatimiin laskujen 

vakiolomakkeisiin (lomakkeisiin), joiden tietojen luonne edellyttää vastaanottajan tai tämän valtuutetun 

edustajan henkilötietojen sisällyttämistä palveluiden tarjoamiseen Lähetysten 

vastaanottamista/toimittamista/myöntämistä ja henkilötietojen käsittelyä tai muulla Toimittajan 

määrittelemällä tavalla, joka varmistaa vastaanottajaa koskevien tietojen luotettavan tunnistamisen. 

Lähetyksen toimittaminen vahvistetaan Vastaanottajan (hänen valtuutetun edustajan) allekirjoituksella tai 

muulla Toimittajan määräämällä tavalla, joka antaa luotettavan vahvistuksen Lähetyksen toimituksesta. 

- jos vastaanottaja on lisätunnistettu käyttäen vahvistuskoodia, joka lähetetään tekstiviestillä 

vastaanottajan matkapuhelinnumeroon rahtikirjaan, rahtikirjaan on kirjattava vastaanottajan ilmoittama 

vahvistuskoodi. 

 

10.10. Verkkokaupan Asiakkaan Lähetyksen toimituksen yhteydessä Vastaanottajalla on oikeus 

Toimittajan edustajan läsnäollessa ja ennen palvelukustannusten / postiennakkomaksun maksamista avata 

Lähetys ja tarkastaa sisältö, ellei rahtikirjassa ole muuta mainittu. Pakkausrikkomusten sattuessa 

Vastaanottajalla on Lähetyksen toimituksen yhteydessä oikeus vaatia Toimittajan työntekijää osallistumaan 

sisällön tarkastukseen ja laatimaan Toimittajan määräämässä muodossa kahdenvälinen asiakirja. 

 

10.11. Jos Vastaanottaja toimittaa Lähetyksen maksuehdoilla ja vastaanottaja kieltäytyy maksamasta, 

tämän Lähetyksen toimituksen maksaa Asiakas. 

 

10.12. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Toimittajalle puhelimitse, sähköpostitse tai faksilla palvelusta 

kieltäytymisestä vähintään yhtä tuntia ennen lähetyksen sovittua vastaanotto-/toimitusaikaa. 

 

 

11. Lähetysten säilytys- ja palautusmenettely 

11.1. Jos Lähetystä ei voida toimittaa Vastaanottajalle, toimittaja järjestää Lähetyksen varastoinnin 

sopivaan varastoon veloituksetta 7 kalenteripäivän ajan. Kun 7 kalenteripäivää on kulunut, alkaen 

kahdeksannesta päivästä, Lähetykset varastoidaan lisämaksua vastaan, jonka Asiakas korvaa Toimittajalle, 

ellei sopimuksessa toisin määrätä.  Varastointipalvelun hinta riippuu lähetyksen mitoista ja veloitetaan 
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jokaiselta kalenteripäivältä. 

 

11.2. Jos Lähettämistä ei vaadita kalenterikuukauden kuluessa, lähetys palautetaan Asiakkaalle sen jälkeen, 

kun Vastaanottajalle on ilmoitettu uudelleen vastaanottotarpeesta. Asiakas on tällöin velvollinen 

maksamaan Toimittajalle uudelleenohjauksesta, varastoinnista, hävittämisestä, palautuksesta ja toistuvista 

toimituksista aiheutuneet kulut. 

 

11.3. Asiakas voi sovittuaan Toimittajan kanssa kirjallisesti kieltäytyä palauttamasta Lähetystä ja 

omistusoikeuksia siihen. Asiakas vapautuu tällöin korvauksesta Toimittajalle lähetyksen varastoinnin 

järjestämisestä ja palauttamisesta Asiakaalle.  

 

11.4. "International Express" -palvelun hinta sisältää kustannukset, jotka liittyvät lähetyksen varastointiin 

väliaikaisessa varastossa (väliaikaisen varaston varasto tullipostissa) 3 kalenteripäivän ajan. Sellaisten 

lähetysten varastointi, joita ei ole jätetty tullattavaksi tullirajan yli siirtymistä varten, tapahtuu varastoissa 

näiden sääntöjen mukaisesti. 

 

11.5. Palautuksiin liittyvät Asiakkaiden toimitukset - Verkkokaupat, joista Vastaanottajan kieltäytyminen 

on vastaanotettu, säilytysaika on umpeutunut (ilmainen säilytysaika on 14 kalenteripäivää, ellei 

Sopimuksessa toisin määrätä), tai osittainen toimitus (osittainen palautus) on tehty. Lähetysten palautus ja 

siihen liittyvät kulut maksaa Asiakas. 

 

11.6. Asiakkaalle palautettavien lähetysten luettelon muodostuksesta sovitaan Toimittajan ja Asiakkaan 

kesken.  

 

11.7. Luettelo Asiakkaalle palautettavista asiaan liittyvistä Lähetyksistä lähetetään sovitussa ajassa 

Asiakkaalle Sopimuksessa määritellyllä sähköpostilla. Asiakkaalle palautettavien lähetysten luettelo 

sisältää rahtikirjassa olevat lähetykset, joiden lopulliset tilat Toimittaja ilmoittaa, kuten: ei toimitettu; 

palata; luovutettu: osatoimitus sekä tavarat, joiden säilytysaika on umpeutunut.  Asiakkaalla on 

Sopimuksessa määrätyn ajan kuluessa siitä hetkestä, kun hän on vastaanottanut ilmoituksen sähköpostitse, 

oikeus pidentää lähetyksen säilytysaikaa sen sijainnissa ja on velvollinen maksamaan pidennetystä 

varastoinnista. 

 

11.8. Toimittaja laatii Asiakkaalle palautettavista lähetyksistä asianmukaisen rahtikirjan lähetykselle tai 

yhdistetylle lähetyserälle. Palautus tapahtuu määritetyssä laskussa, johon on liitetty tilausluettelo. 

Toimittaja suorittaa palautuksen jollakin seuraavista tavoista ja seuraavassa järjestyksessä: 

- toimittamalla Lähetyksen/yhdistetyn lähetyksen Asiakkaan paikkakunnalle. Tällöin Asiakas on 

velvollinen kahden (2) työpäivän kuluessa lähetyksen/yhdistetyn lähetyksen erän vastaanottamisesta 

tarkistamaan, vastaavatko tosiasiallisesti vastaanotettujen Lähetysten määrä ja laatu mukana toimitetussa 

rahtikirjassa ilmoitettua lähetysten määrää. Poikkeaman ilmetessä Asiakas ilmoittaa havaitsemasta erosta 

välittömästi Toimittajalle ja laatii havaitusta eroista asianmukaisen asiakirjan. Asiakirjan laatii Asiakkaan 

kokoama ryhmä, vähintään kolme henkilöä. Asiakas sitoutuu toimittamaan lähetysten 

vastaanottoprosessista videotallenteen. Lähetysten vastaanottamisesta vastaa Asiakas. Asiakas lähettää 

Toimittajalle kirjallisen ilmoituksen, johon on liitetty yllä oleva asiakirja, viimeistään kahden (2) 

arkipäivän kuluessa Lähetyksen/yhdistetyn lähetyksen erän vastaanottamisesta. Tässä kohdassa asetettu 

kahden (2) päivän määräaika lähetysten vastaanottamiselle määräkohtaisesti ja vaatimuksen jättämiselle 

Toimittajalle on rajoittava. Asiakas on Toimittajan pyynnöstä velvollinen toimittamaan videotallenteen, 

joka vahvistaa lähetysten määrän ja/tai laadun poikkeavuuden. Asiakkaan vaatimukset, jotka on jätetty 

kahden (2) työpäivän kuluttua yhdistetyn lähetyserän vastaanottamisesta, eivät kuulu Toimittajan 

tarkastelun ja hyväksymisen piiriin. 

- myöntämällä Lähetyksen / vastaavan erän Toimittajan toimipaikassa. Tässä tapauksessa 

Lähetysten määrällinen ja laadullinen vastaanottaminen tapahtuu Lähetysten luovutushetkellä Asiakkaalle 

allekirjoittamalla vastaava lähetystodistus. 
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11.9. Palautuslaskun arvioitu paino on tämän rahtikirjan perusteella palautettujen tilausten arvioitujen 

painojen summa. 

 

11.10. Mikäli tilaus toimitettiin osittain, arvioitu paino palautuksen yhteydessä on tilauksen koko 

alkuperäinen paino. 

 

 

12. Osapuolten vastuu 

12.1. Toimittajan vastuu: 

12.1.1. Toimittaja on vastuussa asiakkaan myymien tavaroiden arvon myöhäisestä siirtämisestä 

Asiakkaalle 0,2% siirrettävistä varoista, jokaiselta viivästyspäivältä, mutta enintään 20% siirrettävän velan 

määrästä. 

 

12.1.2. Toimittaja vastaa Lähetyksen toimitusehtojen rikkomisesta 3% (kolme prosenttia) kyseisen 

Lähetyksen jakelupalvelun hinnasta jokaiselta viivästyneeltä työpäivältä, kuitenkin enintään toimituskulut. 

Lähetyksen vastaavan laskun mukaan. 

 

12.1.3. Toimittajan vastuun määrä Lähetyksestä, jonka arvoa ei ole ilmoitettu ja josta ei peritty ilmoitetun 

arvon palkkiota: 

• Lähetyksen täydellisen katoamisen tai täydellisen vaurioitumisen (pilalle menon) tapauksessa - 

Toimittajan kulloinkin kyseessä olevan Lähetyksen toimittamisesta aiheutuneiden palvelujen 

kustannusten suuruisena ja ylimääräisenä korvauksena todellisuudessa aiheutetun vahingon määrässä, 

kuitenkin enintään 50 EUR. Mikäli lähetykseen sisältyy dokumentteja, joissa ei ole ilmoitettu ilmoitettua 

arvoa, lisäkorvauksen määrä on 10 EUR. 

• Osittaisen vahingon (vaurion) tai lähetyksen osan katoamisen yhteydessä - osan Toimittajan 

palvelukustannuksista koko Lähetyksen toimittamisesta suhteessa osuuteen vaurioituneen/kadonneen 

tuotteen maksetusta kokonaispainosta ja lisäkorvauksesta vaurioituneen sisällön tosiasiallisesti aiheutetun 

vahingon määrässä, kuitenkin enintään 50 EUR. Jos lähetykseen sisältyy dokumentteja, lisäkorvauksen 

määrä on 10 EUR. 

 

Toimittajan vastuun määrä Lähetyksestä, jonka arvo on ilmoitettu ja josta veloitettiin ilmoitetun arvon 

maksu: 

• Lähetyksen täydellisen vaurioitumisen (pilalle menon) tai täydellisen katoamisen tapauksessa - 

vastaavaan lähetykseen sisältyneen sisällön kustannusten määrässä, mutta enintään rahtikirjan ilmoitettu 

arvo ja asianomaisen Lähetyksen toimittamista koskevien palvelujen kustannukset. 

• Lähetyksen osan katoamisesta (puuttumisesta) tai sen osittaisesta vaurioitumisesta - osan koko 

lähetyksen toimituksesta aiheutuneesta Toimittajan palvelukustannuksista suhteessa osuuteen 

vaurioituneen maksetusta painosta / menetetyn sisällön koko lähetyksen maksetussa kokonaispainossa ja 

lisäkorvaus puuttuvan sisällön kustannusten määrässä tai määrässä, jolla vaurioituneen sisällön arvo on 

laskenut, mutta enintään rahtikirjassa ilmoitettu arvon määrä.  

 

12.1.4. Toimittaja ei korvaa menetettyjä voittoja tai muita Asiakkaan välillisiä menetyksiä. 

Asiakas sitoutuu varmistamaan lähetyksen pakkaamisen Liitteen nro 1 mukaisten Toimittajan vaatimusten 

mukaisesti. Mikäli Asiakas verkkokaupana ei noudata näitä sisällön pakkaamisen vaatimuksia, Toimittaja 

vapautuu vastuusta sisällön suhteen. Asiakkaan suorittamia maksuja ”Arvoilmoitus”/”Vakuutus” -

palvelusta ei palauteta Asiakkaalle. 

 

12.1.5. Mikäli Asiakas, joka on verkkokauppa, ei ilmoita ilmoitettua arvoa, aliarvioi sen kokoa tai muuttaa 

ilmoitetun arvon määrää toimitusprosessin aikana sen jälkeen, kun se on siirretty Toimittajalle, on 

Toimittaja on vastuussa asiakkaan määrittämässä summassa.  

 

12.1.6. Siinä tapauksessa, että Asiakas ilmoittaa rahtikirjassa vääriä/epätäydellisiä tietoja sisällöstä, sisällön 
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toimitusehdoista, käsittelystä, pakkaamisesta ja varastoinnista sekä siinä tapauksessa, että valtion 

viranomaiset takavarikoivat sisällön, Toimittaja ei ole vastuussa mahdollisesta toimitusajan rikkomisesta 

ja/tai menetyksistä. 

 

12.1.7. Toimittaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat Asiakkaan, Vastaanottajan tai 

kolmansien osapuolten, jotka eivät ole Toimittajan työntekijöitä, vilpillisistä toimista. 

 

12.1.8. Jos Toimittaja ei pysty määrittämään lähetyksen sijaintia 14 arkipäivän kuluessa lähetyksen 

määrätyn toimitusajan päättymisestä Vastaanottajalle, lähetys katsotaan kadonneeksi. 

 

12.1.9. Toimittaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai sopimuksen ja näiden sääntöjen 

mukaisten velvoitteidensa suorittamisen viivästymisestä, jos ne johtuvat Toimittajasta riippumattomista 

seikoista. Näihin olosuhteisiin kuuluvat, mutta eivät rajoitu niihin: 

• luonnonkatastrofit, kuten: maanjäristys, hirmumyrsky, myrsky, tulva, sumu, tulipalo jne.; 

• ylivoimaiset esteet, kuten: vihollisuudet, lento-onnettomuus, auto-onnettomuus, kauppasaarto, 

epidemia, pandemia, mellakka tai mellakat, lakot jne. 

• Lähetyksen ominaisuuksista johtuvista vioista tai ominaisuuksista, vaikka Asiakas olisi niistä 

ilmoittanut Toimittajalle rahtikirjan laatimishetkellä; 

• sellaisten henkilöiden toimet tai toimettomuus, jotka eivät ole Toimittajan työntekijöitä tai 

Toimittajia, nimittäin: Asiakas, Vastaanottaja, kolmas osapuoli (mukaan lukien rahdinkuljettaja), 

virkamiehet; 

• Toimittajan toimittaminen Lähetyksen toimittamiseen, joka on vaarallinen/kielletty toimitukseen 

(lähetys). 

• sähkö- tai magneettikenttien negatiivinen vaikutus elektronisiin tai valokuvallisiin kuviin, tietoihin 

tai tallenteisiin tai niiden poistaminen; 

• jos asiakas ei noudata näissä säännöissä asetettuja ehtoja; 

• lähetys hyväksyttiin ja toimitettiin kaikkia ehtoja noudattaen, eikä sen pakkauksissa tai tiivisteissä 

ole ulkoisia vaurioita; 

• Lähetyksen vaurioituminen liittyy tietyn lämpötilajärjestelmän noudattamatta jättämiseen, 

vuotoon, painon, tilavuuden tai normaalin kulumisen menettämiseen, itsestään syttymiseen, käymiseen, 

hajoamiseen, vanhenemiseen, kutistumiseen, korroosioon ja muihin Lähetyksen sisällön luonnollisiin 

ominaisuuksiin; 

• Lähetyksen (sisällön osan) katoaminen tai vahingoittuminen todettiin sen jälkeen, kun 

Vastaanottaja oli vastaanottanut lähetyksen; 

• muutettaessa lähetyksen vastaanottopäivää / -osoitetta Asiakkaan / Vastaanottajan aloitteesta; 

• Asiakkaalle aiheutunut vahinko ei liity lähetysten toimitusvelvoitteiden täyttämiseen (sisällön 

virheellinen laatu, koko, sisällön valikoima, jne.). 

 

12.2. Asiakkaan vastuu: 

12.2.1. Asiakas maksaa tai palauttaa Toimittajalle kaikki lähetyksen toimittamisesta ja varastoinnista 

aiheutuneet maksut tai Toimittajalle Asiakkaan taholta aiheutuneet kulut sekä korvaa kaikki vaatimukset, 

tappiot, sakot, tullit ja maksut sekä muut maksut jos Asiakas rikkoo näiden sääntöjen ehtoja. 

 

12.2.2. Mikäli Lähetyksen kustannukset on ilmoitettu, on Asiakas velvollinen toimittamaan Lähetykselle 

toimituksen aikana aiheutuneen vahingon todellisen hinnan selvittämiseksi ja vahvistamiseksi 

toimittamaan Toimittajalle asiakirjat, jotka vahvistavat lähetyksen todellisen hinnan ja Asiakkaan 

omistusoikeuden lähetykseen. Lähetyksen vahingoittuessa Asiakas toimittaa lisäksi 

asiantuntijaorganisaation lausunnon ja/tai kunnostuskorjauksen kustannukset vahvistavat asiakirjat. 

 

12.2.3. Mikäli Asiakas luovutti Toimittajalle toimitettavaksi Lähetyksen, jonka sisältö oli vaarallista, 

kiellettyä tai kuljetettavaksi rajoitettua, ilmoittamatta siitä Toimittajalle, Asiakas maksaa 

vahingonkorvauksen lisäksi Toimittajalle 5 000 EUR suuruisen sakon jokaisesta lähetyksestä, jonka sisältö 

kuuluu luokkaan vaarallinen tai kielletty. Tässä tapauksessa Asiakas sitoutuu maksamaan mainitun 
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sakkomaksun viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä päivästä, kun hän on vastaanottanut Toimittajalta asiaa 

koskevan maksuvaatimuksen. 

 

12.2.4. Tarjottaessa palveluita Asiakkaan toimitettujen lähetysten vastaanottajilta varojen vastaanottamisen 

järjestämiseksi sähköisiä maksuvälineitä käyttäen, mikäli lähetyksen vastaanottajalta ei jostain syystä saada 

varoja Toimittajan pankkitilille tai pankkioperaatio toimitettujen Lähetysten varojen siirtämiseksi 

Toimittajan tilille peruuntuu mistä tahansa syystä, Toimittaja ei siirrä varoja Asiakkaalle toimitettujen 

Asiakkaan Lähetysten osalta tällaisen toimenpiteen puitteissa. 

 

12.2.5. Siinä tapauksessa, että toimeksiantaja on siirtänyt perutun toimenpiteen varoja Asiakkaan tilille 

varojen siirtämiseksi Toimittajan pankkitilille toimitettujen Asiakkaan Lähetysten toimittamiseksi, 

pankkitoimen peruuttamisen yhteydessä edellä mainittu varojen määrä katsotaan liiallisesti siirretyksi. 

Toimittaja pidättää Asiakkaan hyväksi suoritetuista maksuista ylimääräisen Asiakkaalle siirrettyjen varojen 

määrän, ja jos varat eivät riitä kattamaan peruutetun toimenpiteen määrää, Toimittajalla on oikeus laskuttaa 

Asiakasta peruutetun pankkitoiminnan varojen palauttamiseksi. Asiakas sitoutuu maksamaan kyseisen 

laskun 3 (kolmen) pankkipäivän kuluessa laskun lähettämispäivästä 

 

12.2.6. Asiakas on vastuussa lähetysten vienti- ja tuontilisenssi- tai valtuutusvaatimusten noudattamisesta 

ja kaikkien vaadittujen lisenssien ja valtuuksien hankkimisesta. Toimittaja ei ole missään olosuhteissa 

vastuussa siitä, että Asiakas ei noudata vientivalvontalakeja, sanktioita, rajoittavia toimenpiteitä ja kieltoja. 

 

12.2.7. Asiakas takaa ja on vastuussa kaikkien sovellettavien vientivalvontalakien ja -määräysten 

noudattamisesta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, säännöt ja määräykset, jotka kieltävät luvattoman 

kaupan aseilla ja muilla niihin liittyvillä strategisilla tuotteilla ja palveluilla, sekä taloudelliset ja 

kaupalliset liiketoimet yksityisten ja oikeushenkilöiden kanssa; tai säännöt ja määräykset, jotka tarjoavat 

ehtoja tietyille teknologioille, tiedoille ja tavaroille, jotka voidaan toimittaa maahan/maassa/maan kautta, 

jossa toimitus tapahtuu. 

 

12.2.8. Asiakas on vastuussa lähetysten palauttamisesta, mukaan lukien, mutta ei yksinomaan, syistä, jotka 

johtuvat siitä, että Vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta Lähetystä, Vastaanottajan kieltäytyy 

maksamasta veroja, tulleja ja maksuja kohdemaassa sekä se, että Lähetyksen maahantuonti on mahdotonta, 

tai Lähetyksen toimittaminen on mahdotonta, koska Toimittaja ei ole ollut yhteydessä Vastaanottajaan. 

Näissä tapauksissa Asiakas sitoutuu maksamaan viiden (5) pankkipäivän kuluessa Toimittajan asiaa 

koskevan pyynnön vastaanottamisesta kulut, jotka liittyvät noutamattoman Lähetyksen palauttamiseen, 

mukaan lukien Toimittajan palveluiden kustannukset, tullimaksut , verot ja maksut, jotka maksetaan 

lähetyksen tuonnin yhteydessä lähetysmaahan. Mikäli lähetys palautetaan tässä kohdassa mainituista 

syistä, Toimittajan tulee ilmoittaa Asiakkaalle kyseisen Lähetyksen tulliselvityksen tarpeesta. Asiakas on 

seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta koskien lähetyksen palauttamista 

velvollinen toimittamaan tulliselvitykseen tarvittavat asiakirjat ja maksamaan tarvittavat tullimaksut. 

Asiakkaalta puuttuu kirjallinen hakemus tarvittavien asiakirjojen toimittamisen ja tullimaksujen 

maksamisen määräaikojen pidentämiseksi sekä se, että asiakas ei ole seitsemän (7) päivän kuluttua 

täyttänyt velvollisuuttaan toimittaa asiakirjoja ja maksaa tullimaksuja kyseisen Lähetyksen 

tulliselvityksessä, on perusta tämän Lähetyksen asettamiseksi tuhoamista varten tarkoitettuun 

tullimenettelyyn. Asiakas, joka ei toimita tarvittavia asiakirjoja eikä maksa tulleja, eikä hae asiakirjojen 

toimittamisen ja tullimaksujen määräaikojen pidentämistä, hyväksyy siten tullimenettelyn kyseisen 

Lähetyksen tuhoamiseksi. Lähetyksen tuhoamiseen liittyvästä tullimenettelystä aiheutuneista kuluista 

vastaa Asiakas. Asiakas sitoutuu maksamaan aiheutuneet kulut viiden (5) pankkipäivän kuluessa 

Toimittajan asiaa koskevan vaatimuksen vastaanottamisesta. 

 

12.2.9. Kun tarjotaan palveluja vastaanottoon ja/tai vastaanoton järjestämiseksi muiden kuin käteisvarojen 

vastaanottajilta toimitettuihin asiakaslähetyksiin pankkikorttien avulla, jos pankkikortin, 

maksujärjestelmän ja/tai pankin haltijan aloitteesta kieltäydytään/kiistetään pankkitapahtuma, Toimittajalla 

on oikeus olla tekemättä Asiakkaan kanssa selvityksiä peruutetusta pankkitapahtumasta/liiketoimesta. 
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12.2.10 Mikäli pankki vähentää Toimittajalta peruutetun pankkitapahtuman/tapahtuman summan 

asianomaisen laskun perusteella, Asiakas sitoutuu palauttamaan edellä mainitun summan Toimittajalle. 

Toimittajalla on oikeus pidättää peruutetun toimenpiteen/kaupan summa kaikista Asiakkaan hyväksi 

suoritetuista maksuista, ja jos nämä maksut eivät riitä kattamaan toimeksiannon määrää, toimittajalla on 

oikeus lähettää lasku Asiakkaalle operaatiosta puuttuvan summan maksamiseksi. 

 

12.2.11. Asiakas sitoutuu maksamaan kyseisen laskun 3 (kolmen) pankkipäivän kuluessa laskun 

lähettämispäivästä. 

 

12.2.12. Toimittaja pidättää oikeuden ottaa huomioon saapuvat maksut suoritettujen palveluiden/laskujen 

maksamiseen aikaisemmasta myöntämispäivästä alkaen riippumatta maksutositteessa mainitusta maksun 

tarkoituksesta. 

 

13. Riitojen ratkaisumenettely 

13.1. Osapuolet ratkaisevat kaikki Sopimuksen tekemisestä, toiminnasta, täytäntöönpanosta ja 

irtisanomisesta aiheutuvat erimielisyydet valitusmenettelyssä. 

Asiakkaalla on oikeus esittää Toimittajalle kirjallinen reklamaatio 30 kalenteripäivän kuluessa siitä 

hetkestä, kun Asiakas on luovuttanut Lähetykset toimitettavaksi Toimittajalle, ja lähetysten osalta, jotka 

ovat palautuksia, palautuslaskun laatimishetkestä alkaen, asiakasta lähimpänä olevaan Toimittajan 

toimipisteeseen tai sähköisessä muodossa osoitteeseen intlservice@cdek.ru. 

 

13.2. Mikäli Asiakas reklamoi lähetyksen vahingoittumisesta ja/tai lähetyksen osien osittaisesta 

katoamisesta, vaatimuksen jättämisen perustana on Asiakirja, joka on laadittu lähetyksen toimitushetkellä 

Toimittajan edustajalle. Mikäli Asiakas vaatii toimitusaikaa tai Lähetyksen katoamista Toimittajan 

toimesta, Asiakirjaa ei laadita. 

 

13.3. Toimittajan vaatimukseen vastaamisen määräaika on asetettu 10 työpäivän kuluessa vaatimuksen 

vastaanottamisesta. Toimittaja voi pidentää vaatimuksen käsittelyaikaa osallistumistapauksissa tai kun on 

tarve saada tietoja vakuutusyhtiöiltä, lainvalvontaviranomaisilta tai tulliviranomaisilta sekä muilta 

henkilöiltä, joilla on tietoja, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan vaatimuksen käsittelyn tulokseen. 

 

13.4. Osapuolet sopivat, välisten riitojen toimivalta määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

 

14. Säännösten riippumattomuus 

14.1. Minkä tahansa näiden sääntöjen määräyksen pätemättömyys tai täytäntöönpanon mahdottomuus ei 

vaikuta näiden sääntöjen muiden ehtojen pätevyyteen. 

 

14.2. Asiakas ja Toimittaja vahvistavat, että nämä säännöt eivät loukkaa Asiakkaan laillisia oikeuksia 

suhteessa Toimittajan tarjoamiin erityisiin palveluihin (mukaan lukien, joista se oli lisämaksu, on 

suoritettu).  

 

15. Sanasto 
 

Asiakas palvelun maksaja  
 

Vastaanottaja Lähetyksen lopullinen vastaanottaja  
 

Verkkokauppa oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka myy tavaroita tai palveluita etänä 

verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta, ottaa vastaan ostotilauksia, tarjoaa ostajalle 

maksutavan, tavaroiden/palvelujen hankintatavan ja rahan vastaanottamisen 

tavaroista/palveluista. 
 

Lähetys osoitteellinen kirjallinen kirjeenvaihto, paketit sekä muut asiakirjaluonteiset ja ei-

asiakirjalliset lähetykset, jotka hyväksytään yksittäisissä lähetyspakkauksissa ja toimitetaan 
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yhdellä rahtikirjalla. 
 

Rahtikirja kullekin lähetykselle myönnetty asiakirja, joka sisältää tiedot lähettäjän ja vastaanottajan 

nimestä, osoitteesta ja yhteystiedot, lähetyksen luonteesta ja ominaisuuksista, lähetyksen 

lähtö- ja vastaanottopäivämäärät, tiedot lisäpalveluista ja maksumenettelystä, yksilöllisen 

numero ja viivakoodin. 
 

Viivakoodi Lähetyksen pakkaukseen/merkintään sovellettavat graafiset tiedot, mikä mahdollistaa sen 

lukemisen teknisin keinoin, muodostuen mustavalkoisten raitojen tai muiden geometristen 

muotojen sekvenssistä. 
 

Postiennakko maksu Asiakkaan tai Asiakkaan edustamien henkilöiden tavaroista ja/tai palveluista, jotka 

Toimeksisaaja hyväksyy vastaanottajilta Asiakkaan puolesta ja lähetetään sitten Asiakkaalle. 

Postiennakkosumman määrää asiakas. 

 

 


