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Tuotekohtaiset palvelukuvaukset ja erityisehdot NetLux Rahti, Lava, 
Paketti ja Fillaripalvelut 
NETLUX RAHTI 

Palvelu soveltuu pientavara- ja lavalähetyksiin, pitkien, hankalien ja erityiskäsittelyä vaativien tuotteiden lähettämiseen sekä 
erikseen sovittuihin VAK-kuljetuksiin.  

Enimmäismitat ja -painot kotimaassa:  

Kollin enimmäismitat 

Pituus: 6 m jos kollin paino on enintään 35 kg / 2,99 m jos kollin paino ylittää 35 kg 

Leveys: 240 cm Korkeus: 220 cm Kollin enimmäispaino: 1000kg  

Enimmäistilavuus: 3 m3 

Yksi (1) lähetys voi sisältää maksimissaan 12 kollia. 

NETLUX LAVA 

Palvelu soveltuu lava/rullakko lähetyksiin kuluttuja sekä yritysasiakkaille ja erikseen sovittuihin VAK-kuljetuksiin.  

Lavapalvelulla lähetettäessä on valittavissa seuraavat lavatyypit: EUR-lava, teholava, FIN-Lava tai rullakko. 

Tuotteiden enimmäismitat ja -painot kotimaassa 

EUR-lava (120x80) korkeus: 220 cm paino: 1000 kg 

Teholava (80x60) korkeus: 150 cm paino: 500 kg 

FIN-lava (120x100) korkeus: 220 cm paino: 1000 kg 

Rullakko (68x80) korkeus: 175 cm paino: 450 kg 

NETLUX FILLARI 

Palvelu polkupyörien toimituksiin kuluttuja sekä yritysasiakkaille 

Pyöriä lähetettäessä on valittavissa seuraavat tuotteet: Lasten pyörä, Aikuisten pyörä, Erikoispyörä 1 ja Erikoispyörä 2. 

Tuotteiden enimmäismitat kotimaassa senttimetreissä ilmoitettuna. 

Tuotteet 1-4 

1. Lasten pyörä (pituus 130 x leveys 65 x korkeus 80) 
2. Aikuisten pyörä (pituus 200 x leveys 25 x korkeus 120) 
3. Erikoispyörä 1 (pituus 205 x leveys 35 x korkeus 130) 
4. Erikoispyörä 2 (pituus 240 x leveys 40 x korkeus 130) 

Maksimimittojen yli menevät polkupyörät tulee lähettää Rahtipalvelua käyttäen 
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Tuotekohtaiset palvelukuvaukset ja erityisehdot NetLux pakettipalvelut 
Palvelut soveltuvat pakettilähetysten toimituksiin kuluttuja ja yritysasiakkaille sekä noutopisteisiin. 
Pakettipalveluiden enimmäismitat ja -painot kotimaassa:  
 
PAIKALLINEN 
Tuote joka sopii kuluttaja sekä yritysasiakkaille erikseen määritellyillä postinumeroilla. 
Vähimmäispaino: 150 g Enimmäispaino: 30 kg  
Vähimmäismitat: 14 cm x 9 cm x 1,5 cm Enimmäismitat: Pituus: 175 cm (pituus + ympäryysmitta 300 cm) 
Yksi (1) lähetys voi sisältää maksimissaan viisi (5) kollia. 
   
YRITYS 
Tuote joka tarkoitettu yritysasiakkaiden välisiin kuljetuksiin.Ei mahdollista kuluttaja-asiakas kuljetuksiin. 
Vähimmäispaino: 150 g Enimmäispaino: 30 kg  
Vähimmäismitat: 14 cm x 9 cm x 1,5 cm Enimmäismitat: Pituus: 175 cm (pituus + ympäryysmitta 300 cm) 
Yksi (1) lähetys voi sisältää maksimissaan viisi (5) kollia. 
  
KOTI 
Tuote joka tarkoitettu käytettäväksi kun vastaanottaja tai lähettäjä on kuluttaja-asiakas  
Vähimmäispaino: 150 g Enimmäispaino: 30 kg  
Vähimmäismitat: 14 cm x 9 cm x 1,5 cm Enimmäismitat: Pituus: 175 cm (pituus + ympäryysmitta 300 cm) 
Yksi (1) lähetys voi sisältää maksimissaan viisi (5) kollia. 
  
VAIHTO 
Tuote joka tarkoitettu toimituksiin, joissa tulee ottaa palautus vastaanottajalta toimituksen yhteydessä.  
Palvelun käyttö vaatii erillisen sopimuksen NetLuxin kanssa. 
Vähimmäispaino: 150 g Enimmäispaino: 30 kg  
Vähimmäismitat: 14 cm x 9 cm x 1,5 cm Enimmäismitat: Pituus: 175 cm (pituus + ympäryysmitta 300 cm) 
Ainoastaan 1 kollin lähetykset mahdollisia. 
 

NOUTOPISTE 
Tuote joka tarkoitettu toimituksiin joissa vastaanottaja noutaa lähetyksen lähimmästä noutopisteestä. 
Palvelun käyttö vaatii erillisen sopimuksen Netluxin kanssa. 
Vähimmäispaino: 150 g Enimmäispaino: 30 kg  
Vähimmäismitat: 14 cm x 9 cm x 1,5 cm Enimmäismitat: Pituus: 150 cm (pituus + ympäryysmitta 300 cm) 
Yksi (1) lähetys voi sisältää maksimissaan viisi (5) kollia. 
 
Palveluita koskevat erityisehdot kuvattu liitteessä palvelu ja tuote-ehtojen kohdissa:  
3.1 Peruspalvelu, 7. Kuljetusasiakirjat, 13.1 Kuljetusaika, 17.6 Lisäpalvelut sekä 18. Polttoainelisä.  

Mikäli asiakas tilaa palvelun, joka ei täytä edellä mainittuja ehtoja ja mittoja, on Netluxilla oikeus muuttaa lähetys normaaliksi 
rahtipalveluksi. Netlux veloittaa tällöin Asiakkaalta rahtihinnaston mukaisen kuljetusmaksun sekä mahdolliset lisäpalvelut erikseen tilattavat 
lisäpalvelut ja palvelumaksut hinnaston mukaisesti.  


