
 

 

 

 

 

OÜ Kaubaekspress lisateenuste hinnakiri maanteetranspordil Eestis alates 01.08.2015 

 

VASTUTUS 

Teenuste osutamisel kohaldatakse Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimusi, Eesti 

Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Autokaubaveo Üldtingimusi, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise 

Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimusi, Rahvusvaheliste kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) 

ning muid normatiivakte.  

 

VEOSEKINDLUSTUS 

OÜ Kaubaekspress vastutus on piiratud vastavalt CMR konventsioonile 8,33 SDR-ga veose või selle osa 

brutokaalu iga kilogrammi kohta. Kliendi riskide maandamiseks vahendab OÜ Kaubaekspress 

veosekindlustuslepingu sõlmimist OÜ Kaubaekspress poolt valitud kindlustusandjaga. 

Veosekindlustuslepingu sõlmimise soovist tuleb kirjalikult teatada OÜ Kaubaekspress esindajale 

veotellimust esitades. 

 

Minimaalne veosekindlustuse tasu 75€. 

 

TRANSPORT 

Lisalaadija (min.1 tund) 21 €/tund 

Tallinnas ja lähiümbruses (ca 15 km), Tartu linnas  

Teabe saamiseks teenuse kättesaadavuse kohta lisainfo Kaubaekspressi esindajalt. 

Laadimistöö kliendi juures (min.1 tund) 23 €/tund 

Hoonesisene logistika transpordi hind +0,12€/kg  

Paki kaal ei tohi ületada 30 kg. (0,126 cbm.) ja saadetise kaal 700 kg. (2.8 cmb.). Kaubalifti puudumisel 

kõrgeim korrus kättetoimetamiseks 3 (kolmas). Lubatud 1 (üks) kättetoimetamise koht. 

Hinnastamise aluseks võetakse saadetise arvestuslik kaal. Min tasu 3,5€/saadetis rakendub saadetistele 

kuni 100 kg, mille puhul ühe paki kaal ei ületa 30 kg 

ARVESTUSLIKKU KAALU kohta loe lisateenuste hinnakirja jalusest. 



 

Jaotus kindlal kellaajal 16,00 €/saadetis 

Ekspresslisa (toimetamine terminalide linnades 2 h jooksul) 16,00 €/saadetis  

Kiirvedu/Charter Euroopa Liidu siseselt (s.h Eesti)  0,50€/km     

pakibussid kuni 4 EUR-mõõdus alust, kokku 1200 kg, alguspunkt Tallinn 

Tühisõit  

Terminalide linnades 21 €/tund  /  min. 1 h.  

Muu Eesti 0,85 €/km  sihtterminalist  

(nt Tallinnast Võrru suunduv kaup, tühisõit arvestatakse Tartu terminalist) 

 

Isotermilise veolisa  

Transpordi hinnale lisandub    +20%  

 

Ohtlikud ained  

Ohtlike ainete vedu (ADR) + 20% transpordi maksumusest, minimaalselt 20€ 

v.a. klass 1 ja klass 7, mille vedusid Kaubaekspress OÜ ei teosta.  

Laupäevase kättetoimetamise teenus 

Kättetoimetamise ajad sõltuvad saadetise saatmiskohast ning sihtpunktist. Teabe saamiseks teenuse 

kättesaadavuse kohta lisainfo Kaubaekspressi esindajalt.  

Transpordi hinnale lisandub lisandub 58 € iga kättetoimetamise kohta. 

 

Aluste vahetus  / taara tagastus 

Aluste vahetust / taara tagastust on võimalik kokkuleppida eraldi ja selle võimalikkus sõltub 

Kaubaekspressi esinduse otsusest.  

 

Dokumendi tagastus 

Kliendi poolt saadetisele lisatud ja saaja poolt viseeritud dokumendi tagastamine. Hind sisaldab 

dokumendi tagasi transporti Kliendile Eesti piires. (Nt: kaubaarve, üleandmis-vastuvõtmisakt, leping). 

NB! Saaja instrueerimine nõuetekohaseks viseeringuks lasub Saatjal.  

Transpordi hind    + 3 EUR / saadetis 

Ülenormatiivne seisuaeg  (vastavalt  - ELEA autokaubaveo üldtingimustele) 

Kaubasaatja peab laadimise teostama veohinna sisse arvestatud maksimaalse laadimisaja piires ühe 

sõiduki kohta alljärgnevalt (aluseks arvestuslik kogukaal): 



 

pakisaadetis ( kuni 99 kg) kuni 10 min 

väikesaadetis (alla 2500 kg) kuni 20 min 

Kui laadimine kestab kauem, fikseeritakse see veokirjas ning iga järgnev alustatud 15 min kuulub eraldi 

tasustamisele. 15min = 5€ 

Osa- ja täiskoormate puhul: 

saadetis arvestusliku kogukaaluga 2,5 t - 5 t kuni 30 min 

saadetis arvestusliku kogukaaluga üle 5 -10 t kuni 45 min 

saadetis arvestusliku kogukaaluga üle 10 t kuni 45 min iga 10tonni kohta 

Kui laadimine kestab kauem, fikseeritakse see veokirjas ning iga järgnev alustatud 30 min kuulub eraldi 

tasustamisele. 30 min = 10€ 

 

TEENUSED TERMINALIS 

Kaubakäsitlus terminalis 

alustel kaup 2,00 €/ tõste   

lahtine (alustele paigutamata) kaup 2 €/100 kg Min. 8 €/saadetis 

Hoiustamine terminalis   0,70 €/ EUR alusekoht x ööpäev Min. 20 €/saadetis  

Hoiustamist terminalis arvestatakse kauba saabumisel / väljumisel alates 4-st päevast. 3 päeva jooksul 

kauba mitte väljavõtmisel arvestatakse hoiutasu alates saabumise päevast.  

Kiletamine jms (materjal arvestatakse eraldi) Min. 16,00 € 

Kaupade markeerimine (sh saatja poolselt markeerimata jätmine)   2€/pakkeüksus  

Muu tellitud töö laos või terminalis 18,00 €/tund  

 

ARVELDUS 
 

1. meeldetuletuskiri maksetähtaja ületamise kohta - 7 päeva üle maksetähtaja 0,00 €  

2. meeldetuletuskiri maksetähtaja ületamise kohta - 14 päeva üle maksetähtaja 10,00 €  

3. meeldetuletuskiri maksetähtaja ületamise kohta - 21 päeva üle maksetähtaja 20,00 € 

 

 

Kõikidele teenuste hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.  

Antud teenuste hinnad kehtivad tavalisel tööajal (tööpäevadel 8.00 – 17.00).  



 

Arvestusliku kaalu arvutamise alused ja saadetise lubatud mõõtmed  

Pakkeüksuse maksimaalsed mõõtmed laius 1,20 x pikkus 2,40 x kõrgus 2,00 m, max 5m3  

Pakkeüksuse maksimaalne kaal 1100 kg 

Hinna arvestamisel lähtutakse saadetise  arvestuslikust kogukaalust tulenevalt ruumivajadusest 

kaubaruumis:  

1 m³ (cbm) = 333 kg;  

1 ldm (kaubaruumi jooksev laadimismeeter) = 1850 kg;  

1 euroaluse koht = 0,4 ldm; 1 finaluse koht = 0,5 ldm. 

Kuidas arvestada laadimismeetrit: (pikkus x laius meetrites) / 2,4 = …. ldm 

Nt. Alus mõõtudega 1,2 m x 0,8 m = (1,2 x 0,8) / 2,4 = 0,4 ldm 

 

 


