
Import Service

RECEIVER IN FINLAND

Receiver       Account number

Address

Postal code   City

Contact name      Tel./E-mail

DELIVERY ADDRESS (if different from receiver’s address above)

Address

Postal code   City

Contact name      Tel.

FROM (COLLECTION ADDRESS)

Address

Postal code   City     Country

Contact name      Tel.

Email address      Special Delivery Instructions

GOODS DESCRIPTIONS

Full details of goods         Total weight  kg

Number of items, dimensions and weight

  item(s) x   (L) x  (W) x  (H) cm Weight  kg

  item(s) x   (L) x  (W) x  (H) cm Weight  kg

  item(s) x   (L) x  (W) x  (H) cm Weight  kg

SERVICE     OPTIONS

12:00 Express    Priority

12:00 Economy Express   Receiver Pays

Express

Economy Express

Enhanced Liability    Fee 10 euro + 2 % of the commercial invoice value

Value     Currency 

COLLECTION DATE AND REFERENCE

Collection date      Customer reference

Cross-border booking fee for import shipment 20 EUR/shipment. For an overview of additional surcharges please visit www.tnt.fi.

Please complete the form carefully and email it as attachment to asiakaspalvelu@tnt.fi or fax it to our Customer Service 020 420 4046.  

Thank you for your booking!

TNT Suomi Oy, Customer Service    

tel. 0300 188 800, fax. 020 420 4046

asiakaspalvelu@tnt.fi 5 2018

The price of a large, lightweight 
shipment is determined by the 
required space, not by the actual 
weight of a shipment. Read more 
about the cubic conversion factor 
www.tnt.fi > Miten lähetän > Miten 
lasketaan koko ja paino.
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