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1. Toimitukset

€/tilaus

Toimitus SLO:n myymälään...............................................................................................4,90
Toimitukset varastovalikoimasta seuraavana työpäivänä mihin tahansa SLO:n myymälään.

Tuntitoimitus, nouto logistiikkakeskuksesta....................................................................20,00
Vakiotoimitus............................................................................................................................
Tilauksen paino Toimitusmaksu
Toimitus seuraavana työpäivänä asiakkaan haluamaan osoitteeseen
(pl. poikkeusjakelualueet).

< 20 kg

20 €/tilaus

Erikoiskalustoa vaativat toimitukset
(esim. muoviset suojaputket, betonituotteet, yli 4 m pitkät pylväs- ja
terästuotteet) toimitetaan 2 työpäivän aikana pl. poikkeusjakelualueet.

20-200 kg

40 €/tilaus

200-1000 kg

60 €/tilaus

> 1000 kg*

80 €/tn/tilaus

* Nousee 100 kg portaissa, max 500 €

Erikoiskuljetus ei sisällä toimituksen purkua.

Päivätoimitus...................................................................................................................45,00
Toimitus pääkaupunkiseudulle sekä Kolmostien varrelle
Hämeenlinnaan asti ja Nelostien varrelle Lahteen asti samana päivänä
klo 16 mennessä, kun tilaus tehdään klo 7.00-10.00 SLO:n myyjälle.

Lähialuetoimitus..............................................................................................................45,00
Saatavilla rajatuilla alueilla näissä kaupungeissa: Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Kotka,
Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Seinäjoki ja Vaasa.
Klo 08.30 mennessä vastaanotetut tilaukset toimitetaan noin klo 11.00 mennessä ja
klo 11.30 mennessä vastaanotetut tilaukset toimitetaan noin klo 14.00 mennessä.

Pikatoimitus.....................................................................................................................50,00
Arkisin myynnin normaalina aukioloaikana klo 07.00-16.00 tai
+ todelliset rahtikustannukset
asiakaspalveluun klo 16.00-17.00 tehty pikatoimitustilaus
mistä tahansa SLO:n toimipisteestä. Toimitus tapahtuu erikseen sovitulla toimitustavalla.

Tuntitoimitus, toimitus työmaalle.....................................................................................50,00
Pääkaupunkiseudun työmaille voi tilata klo 7–15 lähteviin kuljetuksiin tarvikkeita
logistiikkakeskuksen valikoimasta. Lisätiedot ja tuotteiden/tilausten maksimimitat: www.slo.fi/tuntitoimitus

Täsmätoimitus.................................................................................................................80,00
Tilaus toimitetaan sovitussa aikaikkunassa toimitusosoitteeseen.

Nostokalustoa vaativa toimitus.....................................................................................150,00
+ vakiotoimitusmaksu

SLO toimittaa nostokalustoa vaativat kuorman purut nostokalustoautolla,
ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu. Nostokalustoa vaativat toimitukset
toimitetaan 2 työpäivän toimitusajalla pl. poikkeusjakelualueet.

Asennusnosto toimituksen yhteydessä.................................................................... 170€/tunti
Sis. kuljetuksen ja siirtymän takaisin. Toiminta-alue Etelä-Suomi.
toteutuneiden työtuntien mukaisesti
Myydään tuotehankintojen ja -toimitusten yhteydessä. Kysy lisää vastuumyyjältäsi.

Hätätoimitus..................................................................................................................300,00
Arkisin klo 17.00-07.00 sekä viikonloppuisin ja pyhäisin
tehty hätätoimitustilaus numeroon 010 283 3333.

+ todelliset rahtikustannukset

Hankintatuotteiden toimitus...............................................................................Toimitusmaksu
SLO hankkii ja toimittaa asiakkaalle SLO:n varastovalikoiman
ulkopuolisen tuotteen tai tuotteita.
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+ tämän ylittävät todelliset kustannukset

Huom! Tilaukset seuraavalle arkipäivälle on tehtävä pääsääntöisesti ennen klo 16.00.
Tarkat aluekohtaiset tilauskatkot ja jakelulupaukset voit tarkistaa osoitteessa:
verkkokauppa.slo.fi/fi/jakelulupaus
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2. Kaapeleiden mittauspalvelu

4. Kelapalautus

Toimitettaessa kaapelia määrämittaisena SLO perii
seuraavat palvelumaksut:
€/mittaus

Myymälöihin tai logistiikkakeskukseen palautetuista, SLO:n myymistä ehjistä keloista hyvitetään 40 %
päivän myyntihinnasta. Palauttaja maksaa rahdin.

Keskijännitekaapelit

60

Valokuitukaapelit

40

Poikkipinnaltaan yli 16mm2 kaapelit
(johdinten yhteenlaskettu pinta-ala)

29

Poikkipinnaltaan korkeintaan 16mm2
kaapelit (johdinten yhteenlaskettu
pinta-ala)

15

Toimitus ehtii seuraavalle päivälle, kun tilaus
tehdään ennen klo 15.00.

3. Pakkaaminen
Tuotteet toimitetaan tehtaiden vakiopakkauksissa.
Muut normaalista poikkeavat pakkaus- ja suojauskustannukset SLO veloittaa erikseen toteutuneiden kustannusten perusteella. Pakkausmateriaalin
kierrättämisestä tai hävittämisestä vastaa ostaja.
Lavat, kelat ja kontit
FIN-lava

14 €/kpl

EUR-lava

10 €/kpl

Kertakäyttölavat

Veloituksetta

Kaapelikelat

Kaapelihinnaston mukaan

Muut pakkaukset

Erillisen pakkaushinnaston
mukaan

Työmaakontit

Hinnoitellaan
projektikohtaisesti

Positiomerkinnät pakkauksiin

5. Välivarastointi
logistiikkakeskuksessa
Hankintatuotteiden välivarastoinnissa asiakkaan
projektituotteita säilytetään SLO:n logistiikkakeskuksessa 7 vrk ilman kuluja. Ylimenevien vuorokausien veloitus sisältää kaikki logistiikan käsittelykustannukset.
Minimiveloitusyksikkö on aina yksi EUR-lava.
Yli 20 yksikön veloitukset sovitaan erikseen.
Varastoitava yksikkö

€/vrk

Varastointi EUR-lava, kolli

2

Varastointi Lava/pitkä 200 cm

4

Varastointi Kaapelikela < K12

2

Varastointi Kaapelikela >= K12

4

20 € /tilaus   

Varastointi Nippu yli 4 m *)

4

Varastointi Pitkä tuote yli 4 m*)

2

Hankintatuotteiden positiointi

projektikohtainen
hinnoittelu

Toimitus ehtii seuraavalle päivälle, kun tilaus
tehdään ennen klo 14.00.
Tilauslajittelu 18 €/tilaus
SLO:n varastotuotteet toimitetaan kohteisiin
omina tilauskohtaisina lavoina, keskitetyn toimituksen sijaan. Palvelun voi  tilata sähkönumerolla
9730800 suoraan verkkokaupasta ilman myyjää.
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Kelojen romutusmaksu 100 €/kpl
• Vieraat ja korjauskelvottomat kelat.  
• Kaapelia sisältävän kelan tyhjennys.

Varastotuotteiden positiointi
rivitasolla

Sääsuojaus 18 €/tilaus
SLO:n varastotuotteet toimitetaan asiakkaalle erityisesti sääsuojattuina. Palvelun voi  tilata sähkönumerolla 9999010 verkkokaupasta ilman myyjää.

!

Kelapalautuksen ohje
Palautukseen tulee liittää rahtikirja, josta ilmenee:
• palauttajan ja hyvityksen saajan nimi ja osoite
• maksuosoite
• pakkauksien lukumäärä ja kelanumerot
• palautuksesta sopineen SLO:n edustajan nimi
• lähetyslista ja/tai laskun numero

*) Varastoidaan ulkona ilman sääsuojausta

6. Muut palvelumaksut
Verkkolasku / Sähköpostilasku........................... 0 €
Vakuutus *)......................0,30 % tilauksen arvosta
Paperilasku................................................... 4,50 €
Pientilausmaksu alle 25 € tilauksille................. 5 €
*) SLO vakuuttaa asiakkaan lukuun kaikki toimitukset tilauksella määritettyyn osoitteeseen tai
haluttuun SLO:n myymälään, mikäli kirjallisesti ei
ole toisin sovittu. Vakuutusmaksun veloitus palveluhinnaston mukaisesti.

Toimitus ehtii seuraavalle päivälle, kun tilaus
tehdään ennen klo 14.00.
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