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 €/beställning

Leverans till SLO:s butik ...................................................................................................4,90
Leverans från lagersortimentet till vilken SLO-butik som helst följande arbetsdag.

Timleverans, hämtning från logistikcentret.....................................................................20,00 

Standardleverans ....................................................................................................................
Leverans följande arbetsdag till den adress som kunden angett  
(exkl. separata distributionsområden). Om beställningen  
föranleder flera leveranser (vid olika tider, till olika  
leveransadresser), debiteras avgiften leveransvis.

Specialtransporter inkluderas inte lossning av leveransen.

Dagsleverans ..................................................................................................................45,00
En beställning som gjorts kl. 7.00–10.00 till SLO:s försäljare levereras samma dag  
i huvudstadsregionen samt längs Riksväg 3 ända till Tavastehus och längs  
riksväg 4 ända till Lahtis senast kl. 16.

Lokaldistriktsleverans .....................................................................................................45,00
Tillgänglig på begränsade områden i dessa städer: Joensuu, Jyväskylä, Karleby, Kotka,  
Kouvola, Kuopio, Lahtis, Seinäjoki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand, Åbo.  
Beställningar mottagna senast kl. 8:30 kommer att levereras ca kl. 11:00 och  
beställningar mottagna kl. 11:30 kommer att levereras ca kl. 14:00.

Expressleverans .............................................................................................................50,00 
 + faktiska fraktkostnader 

Timleverans, leverans till byggarbetsplats .....................................................................50,00
Till byggarbetsplatser i huvudstadsregionen kan man för transporter som avgår kl. 7–15  
beställa tillbehör från logistikcentret. Ytterligare information och max mått  
på produkter/beställningar: www.slo.fi/tuntitoimitus

Precisionsleverans ..........................................................................................................80,00
Beställningen levereras inom den avtalade tiden till leveransadressen.

Leverans som kräver lyftanordningar ...........................................................................150,00 
 + normal leveransavgift

Monteringslyft i samband med leverans .....................................................................170 €/h
  enligt faktiska arbetstimmar

Nödleverans .................................................................................................................300,00
 + faktiska fraktkostnader

Leverans av externa produkter .......................................................................... Leveransavgift
 + överstigande faktiska kostnader

Beställning av expressleverans vardagar under försäljningens normala öppettider 
kl. 7.00–16.00 eller kundtjänsten kl. 16.00–17.00 från vilket SLO:s kontor som helst. 
Leverans sker enligt separat överenskommet leveranssätt.

SLO levererar frakter som kräver lyftanordningar med fordon som har lyftanordning, 
såvida annat inte avtalats med kunden. Leveranser som kräver lyftanordningar leve-
reras inom 2 arbetsdagar med undantag för avvikande distributionsområden.

Inkl. transport och återresa. Verksamhetsområde: södra Finland. Säljs i anslut-
ning till köp av produkter och leveranser. Fråga mer av din ansvariga försäljare.

Beställning av nödleverans vardagar kl. 17.00–7.00 samt på veckoslut och helg-
dagar på numret 010 283 3333.

SLO anskaffar och levererar produkter som inte finns i SLO:s 
lagersortiment till kunden.

1. Leveranser

SLO Leverans prislist 2022

Beställningens totalvikt Leveransavgift

< 20 kg 20 €/beställning
20–200 kg 40 €/ beställning
200–1000 kg 60 €/ beställning
> 1000 kg * 80 €/ton/ beställning

* Ökar i steg om 100 kg, max. 500 €

Obs.! Beställningar för leverans nästa arbetsdag måste huvudsakligen göras före kl 16.00.  
De exakta regionspecifika beställningstiderna och leveranslöftena finns tillgängliga på: 
verkkokauppa.slo.fi/fi/jakelulupaus!



2. Mättjänst för kablar
Vid leverans av kabel av viss längd debiterar SLO 
följande serviceavgifter:

Kablar med medelspänning 60

Optiska kablar 40

Kablar med över 16 mm2 i tvärsnitt (kablar-
nas totala area) 29

Kablar med högst 16 mm2 i tvärsnitt (kab-
larnas totala area) 15

Leverans följande dag lyckas bäst om beställningen 
görs i god tid före kl. 15.00.

3. Förpackningar
Produkterna levereras i fabriksförpackningar. Andra 
förpacknings- och skyddskostnader, som avviker från 
det normala, debiterar SLO separat enligt faktiska 
kostnader. Kunden svarar för återvinningen eller 
förstörandet av förpackningsmaterialet.

Lastpallar, trummor och containrar

FIN -pall 14 €/st.

EUR -pall 10 €/st.

Engångspallar Avgiftsfritt

Kabeltrummor Enligt kabelprislistan

Övriga förpackningar Enligt separat prislista 
över förpackningar

Arbetsplatscontainrar Prissätts projektspecifikt

Positionsmärkningar på förpackningar

Positionering av lagerpro-
dukter på radnivå 20 €/beställning   

Positionering av externa 
produkter

projektspecifik 
prissättning

Väderskydd 18 €/beställning
SLO:s lagerprodukter levereras med särskilt 
väderskydd till kunden. Tjänsten kan beställas 
elektroniskt i nätbutiken med numret 9999010 utan 
försäljare.

Leverans följande dag om beställningen görs före kl. 
14.00.

Beställningssortering 18 €/beställning
SLO:s lagerprodukter levereras till objekten på 
beställningsspecifika pallar i stället för centraliserat. 
Tjänsten kan beställas elektroniskt direkt i nätbuti-
ken med numret 9730800 utan försäljare.

Leverans följande dag om beställningen görs före kl. 
14.00.
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4. Returnering av trummor
För hela trummor som levererats av SLO och som 
returneras till SLO:s kontor eller centrallager kredite-
rar SLO 40 % av dagens försäljningspris. Returnera-
ren betalar frakten.

Anvisning för returnering av kabeltrummor
Returneringen skall förses med en fraktsedel av 
vilken framgår:
• namn och adress på returneraren och den som 

skall få krediteringen,
• betalningsadress,
• antal förpackningar och trummornas nummer,
• namnet på kontaktpersonen hos SLO som avtalat 

om returneringen, och
• forsedel och/eller fakturans nummer.

Skrotningsavgifter 100 €/st.
• Kabeltrummor som är främmande eller inte 

lämpar sig för återvinning
• Tömning av kabeltrummor med kablar

5. Mellanlagring på logistikcentret
Vid mellanlagring av externa produkter förvaras 
kundens projektprodukter på SLO:s logistikcenter i 
7 dygn utan kostnader. Debiteringen av extra dygn 
inkluderar alla logistiska kostnader.

Minimidebiteringsenheten är alltid en EUR-pall.  
Om avgiften för över 20 enheter avtalas separat.

Lagrad enhet €/d

Lagring EUR-pall, kolli 2

Lagring Pall/lång 200 cm 4

Lagring Kabelrulle < K12 2

Lagring Kabelrulle >= K12 4

Lagring Knippe över 4 m *) 4

Lagring Lång produkt över 4 m *) 2

*) Lagras utomhus utan väderskydd

6. Övriga serviceavgifter
Nätfaktura/E-postfaktura  ....................................... €0
Försäkring *) .........0,30 % av värdet på beställningen
Pappersfaktura ................................................... €4,50

Avgift för beställningar på under 25 € ...................  €5

*) SLO försäkrar alla leveranser för kundens del till 
den adress som anges i beställningen eller till öns-
kad SLO butik. Om inte annat har avtalats skriftligt. 
Debitering av försäkringspremien enligt servicepris-
listan.
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Försäljing butiker: Vantaa 010 283 2300  Vantaa/Tuupakka 010 283 2330 Vantaa/Koivuhaka 010 283 2900  Espoo/Olarinluoma 010 283 2600  Helsinki/Hermanni 010 283 2550
Helsinki/Kamppi 010 283 2720  Helsinki/Konala 010 283 2500  Hämeenlinna 010 283 2650  Iisalmi 010 283 3740  Joensuu 010 283 3750  Jyväskylä 010 283 3600  Kajaani 010 283 3980  
Kemi 010 283 3940 Kokkola 010 283 3540  Kouvola 010 283 3800  Kotka 010 283 3840  Kuopio 010 283 3700  Lahti 010 283 2700  Lappeenranta 010 283 3860  Lohja 010 283 2750  
Mikkeli 010 283 3880  Oulu 010 283 3900  Pori 010 283 3240  Porvoo 010 283 2800  Rauma 010 283 3460  Riihimäki 010 283 2850  Rovaniemi 010 283 3960  Salo 010 283 3440  Savonlinna 010 283 3770
Seinäjoki 010 283 3560  Tampere/Sarankulma 010 283 3200  Tampere/Kalkku  010 283 3222  Turku 010 283 3400  Tuusula 010 283 2950  Vaasa 010 283 3500  Varkaus 010 283 3790 


