LAIVALLA VUOSAAREN SATAMAAN SAAPUNEIDEN AJONEUVOJEN NOUTO
Finnsteve Oy Ab
Tuontitoimisto, pohjakerros
Komentosilta 1, 00980 Helsinki
Ajoneuvon asiakirjojen selvittäminen
Arkisin ma-pe vain kello 08.00-16.00 välisenä aikana.
Tiedustelut puh. 010 565 6360
Lähetys (lwb) luovutetaan laivan lastiluetteloon merkitylle vastaanottajalle tai hänen valtuuttamalleen
henkilölle.
Finnsteven tuontitoimistossa tulee esittää henkilöllisyystodistus ja laivausasiakirja (lwb), saapumisilmoitus tai
vastaava, josta ilmenevät noudettavan ajoneuvon tiedot. Valtakirjasta tulee käydä ilmi valtuuttajan ja
valtuutetun henkilötiedot ja noudettavan ajoneuvon merkki, malli ja valmistenumero (VIN) vähintään
viimeiset kuusi (6) merkkiä.
Maksaminen
Käteisasiakkailta veloitetaan terminaalimaksut ja merirahti ennen ajoneuvon luovutusta.
Maksuvälineenä Finnlines Oyj:n merirahtiin ja Finnsteve yhtiöiden terminaalin kuluihin käyvät käteinen
raha (Euro), suomalainen pankkikortti sekä luottokortit (Visa, Visa Electron, Euro Card ja Master Card).
Aamulla saapuvista Travemünden tai Lübeckin laivoissa tulevat ajoneuvot ovat noudettavissa arkisin
(ma – pe) saapumis-päivänä noin klo 14.00. Muista satamista laivalla tulevat ajoneuvot ovat noudettavissa
viimeistään laivan tuloa seuraavana arkipäivänä.
Terminaalimaksut 2022
(alv 0%)
(sis. alv 24 %)
Luovutus
78,00 EUR/ajoneuvo
96,72 EUR/ajoneuvo
- sisältyy vastaanotto terminaaliin, vastaanottotarkastus, luovutus ja tarvittaessa (1) bensa/diesel ajoneuvon
apukäynnistys kannettavalla akulla
Toimistokulut
20,00 EUR/lähetys
24,80 EUR/lähetys
Kenttävuokra: Ajoneuvon nouto 3 kalenteri päivän sisällä on vuokravapaa (6m= TEU)
Säilytysaikaan lasketaan satamaan tulopäivästä alkaen satamasta poisvientipäivään asti.
1-4 vrk
3,34 EUR/TEU/vrk
4,14 EUR/TEU/vrk
1-6 vrk
4,29 EUR/TEU/vrk
5,29 EUR/TEU/vrk
1-8 vrk
5,01 EUR/TEU/vrk
6,21 EUR/TEU/vrk
1-12 vrk
6,42 EUR/TEU/vrk
7,96 EUR/TEU/vrk
yli 12 vrk
7,84 EUR/TEU/vrk
9,72 EUR/TEU/vrk
Tavaramaksu
3,22 EUR/tonni
3,22 EUR/tonni
Mikäli ajoneuvo sisältää viranomaisten määräyksestä purettavaa lastia, veloitetaan siitä luovutus- yms. kulut
erikseen.
Ajoneuvon luovutus
Finnsteven terminaalin henkilökunta luovuttaa ajoneuvot tuontitoimistossamme leimattuja asiakirjoja vastaan.
1. Kun ajoneuvo on satama-alueella auton noutaja kuljetetaan auton luokse Gatehousen takaovelta
(Merimieskirkon puolelta) lähtevällä kuljetuksella arkisin ma-pe klo 9.10, klo 10.15, klo 11.35, klo 13.00, klo
13.50 ja klo 14.40. Auto luovutetaan noutajalle ja luvitetaan portille ulospääsyyn satamasta.
2. Mikäli ajoneuvoja noudetaan satama-alueelta muutoin kuin ajamalla esim. rekalla tai muulla
kuljetusvälineellä.
Dokumenttien ollessa luovutusvalmiita, luvitetaan noutava kuljetusväline tuontitoimistossa pääsyyn satamaalueelle. Ajoneuvo luovutetaan ns. rautakentän toimistosta. Luovutuksen jälkeen kuljetusväline luvitetaan
portista ulos pääsyyn.

