
 
 
 
 
 Moottoripyörän kuljetus FI-IT-FI 2020   

 

Kuljetushinnat; Vantaa terminaali => Tribiano (Milanon terminaali) tai toiseen suuntaan  

1) Pyörän pituus 2,35m asti EUR 496,- /pyörä/suunta (sisältää ALV 24%)    
2) Pyörän pituus yli 2,35m   EUR 570,40/pyörä/suunta (sisältää ALV 24%)  

Pyörän pituus mitataan sisältäen takalaukut ja ilmoitetaan kuljetustilausta tehtäessä.    

Kuljetus laskutetaan etukäteen, maksuehto: 10pv ennen kuljetuksen alkua 

 
Toimenpiteet pyörää tuotaessa /noudettaessa 

Pyörä on tuotava terminaaliin viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä. Asiakas sitoo itse pyörän 

omilla sidontaliinoillaan Niinivirran kuljetustelineeseen. Räikällisiä sidontaliinoja oltava vähintään 

neljä kappaletta. Vetolujuus on oltava vähintään 750kg/liina. Terminaalihenkilökunta opastaa 

tarvittaessa pyörien sidonnassa. Kypärät ym. ajovarusteet voi kiinnittää pyörän selkään tai 

kuljetustelineen sisäpuolelle esim. muovipussiin pakattuina.  

Asiakas voi tuodessaan/noutaessaan pyörää vaihtaa ajovarusteet/vaatteet terminaalilla: 

henkilökunta osoittaa pyydettäessä sopivan paikan vaatteiden vaihtoon. Molemmilla 

terminaaleilla on myös WC-mahdollisuus. 

Kuljettaessa Milanon terminaalialueella tai konttorissa, pyydämme sulkemaan ovet erityisen 

huolellisesti turvallisuusmääräysten vuoksi.  

 

Pyörää tuotaessa ja noudettaessa on ilmoittauduttava toimistolle. Toimistolla asiakas 

kuittaa lukeneensa ja hyväksyneensä tässä mainitut ehdot. 

 

Aikataulut 

Vantaa=> Milano perjantaisin.  Perjantain ollessa arkipyhä, lähtö siirtyy edeltävälle torstaille. 

 Pyörä on noudettavissa Milanon terminaalista seuraavan viikon keskiviikkona. 

Milano=> Vantaa keskiviikkoisin ja perjantaisin. Paikallisista pyhäpäivistä informoidaan erikseen. 

Keskiviikkona lähetetty pyörä on noudettavissa Vantaan terminaalilta seuraavan viikon 

keskiviikkona, perjantaina lähetetty pyörä on noudettavissa Vantaan terminaalilta seuraavan 

viikon torstaina. 

 



 
 

Terminaalien yhteystiedot 

Vantaa Niinivirta European Cargo Oy Robert Huberin tie 7, A-portti 01510 Vantaa puh: 0207 199 

310, email: booking@niinivirta.it terminaalin aukioloajat: arkisin klo: 8-16 (la-su suljettu) 

Milano (Tribiano) Niinivirta Transport SPA Viale Addetta 16 A 20067 Tribiano (Milano) tel: +39 02 

9062611 terminaalin aukioloajat: arkisin klo: 9-12 ja 14-18 (siestan aikaan ja la-su suljettu) 

 

Pyörän kuljetusvakuutus  
Asiakas vastaa itse siitä, että pyörä on vakuutettu kuljetuksen ajaksi.  

Rahdinkuljettajan vastuu on rajallinen koskien mahdollisia kuljetusvaurioita.     

Vastuu määräytyy kansainvälisen CMR- sopimuksen ja Pohjoismaisen Speditööriliiton 

(PSYM /NASB 2015) säännösten mukaan. Korvaus ei perustu tavaran arvoon, vaan se lasketaan 

vaurioituneen osan painon mukaan (SDR 8,33/kg) Mikäli vaurioituneen osan arvo jää alle näin 

lasketun summan, korvaus on arvon mukainen. Perustana on se, että rahtikustannukset lasketaan 

tavaran painon eikä sen arvon mukaan.  

Esimerkki; takalaukku vaurioituu ja sen arvo on eur 500,- ja paino 8,5kg. Kuljetusliike korvaisi 

vahingon painon mukaan ja korvaus olisi Eur 85,- Vakuutusyhtiö, korvattuaan ensin vahingon 

asiakkaalle, voi hakea takautumisoikeutensa mukaan korvausta kuljetusliikkeeltä, joka on 

kiloperusteinen.  

Peruutusehdot  
Kuljetuksen voi perua maksutta viimeistään 14vrk ennen kuljetuksen alkua.  
Myöhemmin peruutetuista kuljetuksista perimme 50% rahtihinnasta. 
Lähtöä edeltävänä päivänä tehdyistä peruutuksista veloitamme 100 % kuljetuksen hinnasta.  

  
 
Turvallista matkaa!  


