
Tuontinoutotilauslomake

VASTAANOTTAJA SUOMESSA

Vastaanottaja Asiakasnumero

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö Puhelin/sähköposti

TOIMITUSOSOITE (mikäli eri kuin vastaanottaja)

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö Puhelinnumero

LÄHETTÄJÄ

Katuosoite

Postinumero Postitoimipaikka Maa

Yhteyshenkilö Puhelinnumero

Muu lähetyksen noutoon liittyvä lisätieto

LÄHETYKSEN TIEDOT

Tavarankuvaus Kokonaispaino kg

Kollien lukumäärä, mitat ja painot

kollia x (P) x (L) x (K) cm Paino kg

kollia x (P) x (L) x (K) cm Paino kg

kollia x (P) x (L) x (K) cm Paino kg

PALVELU  LISÄPALVELU

12:00 Express Ensijainen käsittely (Priority)

12:00 Economy Express Vastaanottaja maksaa lähetyksen

Express

Economy Express

Haluan lähetykselle Lisäturvan Veloitus 10 euroa + 2 % tavaran arvosta

Tavaran arvo Valuutta 

LÄHETYKSEN NOUTOPÄIVÄ JA VIITE

Noutopäivä Viite

Tuontinoutolisä 20 euroa/lähetys. Tarkista muut lähetyksen hintaan mahdollisesti vaikuttavat lisät verkkopalvelustamme www.tnt.fi .  
Täytä lomakkeen kaikki kohdat huolella ja lähetä se sähköpostitse liitetiedostona asiakaspalvelu@tnt.fi tai faksaa se 

asiakaspalveluumme 020 420 4046. Kiitämme tilauksestasi!

TNT Suomi Oy, asiakaspalvelu    

fax. 020 420 4046, puh. 0300 188 800  

asiakaspalvelu@tnt.fi 06 2016

Mikäli lähetyksen tilavuuspaino 
on todellista painoa suurempi, 
rahti veloitetaan tilavuuspainon 
mukaan. Lue lisää kuutioehdosta 
ja tilavuuspainon laskentakaavasta 
www.tnt.fi  > Miten teen lähetyk-
sen > Palvelut > Koon ja painon 
laskeminen.
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