
Palveluhinnasto 1.1.2022  
(voimassa toistaiseksi, hinnat alv 0 %)

Normaali reittitoimitus .........................................................................................................................................................43 €

Aikaikkunatoimitus .....................................................................................................................................................................80 €

Pääkaupunkiseudun pikatoimitus Rexel -myymälään ...........................................15 €

Erikoiskuljetukset .........................................................................................................................................................................150 €

Postipaketti ....................................................................................................................................................................................................15 €

Nostokalustoa vaativa toimitus (esim. HIAB tai kurottaja) ...................Pudotus / 150 €

Erikseen järjestettävä pikatoimitus ......................  Todelliset rahtikustannukset + 40 €

Rexel               pikatoimitus ........................................................................................................................................ 48 €

Toimitustavat ja maksut
Rexelin valikoimista löytyy jokaiseen tarpeeseen sopiva  
toimitustapa. Yksi toimitus voi sisältää useampia tilauksia  
toimitettuna samaan osoitteeseen. 

Tilaus ennen klo 16.00 (yli 16mm² mitattavat kaapelit klo 14.30) toimitus seuraavana arkipäivänä
• Yksi toimitus voi sisältää useampia tilauksia toimitettuna samanaikaisesti yhteen osoitteeseen.
 Hintaan ei sisälly aikaikkunatoimitus eikä nostokalustoa.

Myyjä toimittaa Asiakkaan tilauksen sovittuun aikaikkunaan. Laskutus joko normaalin  
myyntilaskun yhteydessä tai erillisellä laskulla.

Tilaus ennen klo 10.00 ja toimitus Rexelin pääkaupunkiseudun myymälään ennen klo 14.00.

Erikoiskalustoa vaativat toimitukset (mm. isot muuntajat, kaapelinsuojaputket, betonijalustat,  
yli 3 metriä pitkät hyllyt ja pylväät) Erikoiskuljetuksen järjestäminen edellyttää vähintään kahden päivän 
toimitusaikaa. Erikoiskuljetuksen hintaan ei sisälly purkaminen, joka veloitetaan erikseen 150€/pudotus. 
Laskutus erillisellä laskulla. Hintaan lisätään todelliset rahtikulut.

Normaalista reittitoimituksesta poikkeava nostokalustoa vaativa erikseen veloitettava palvelu.
Laskutus joko normaalin myyntilaskun yhteydessä tai erillisellä laskulla. Hintaan ei sisälly toimitusmaksua.

Taksilla tai pakettiautolla tehtävä toimitus keskusvarastolta. Laskutus joko normaalin myyntilaskun  
yhteydessä tai erillisellä laskulla. 

• Toimitus Rexelin palvelumyymälästä 25 kilometrin säteellä klo 7-16
• Toimitus Rexelin keskusvarastosta toiminta-alueelle
• Tarkemmat tiedot Rexel Flash esitteestä

Hätätoimitukset 
Todelliset rahtikustannukset + 300 €

Arkisin klo 16.00 jälkeen sekä viikonloppuisin  
ja pyhäpäivinä tehdyt hätätoimitukset. 



Pakkausmaksu .................................5 €

Lavat ja lavakaulukset  
(voidaan laskuttaa erikseen)

Rexel hyvittää veloittamistaan, ehjistä ja  
korjauskelpoisista keloista seuraavasti:

Aurinkopaneelilava ...................................... 17 €
Fin ja EUR lava (ei hyvitystä) ..................5 €
Kertakäyttölava .................................................0 € 
Lavakaulukset (ei hyvitystä) ...................5 €

Pientilausmaksu alle 50 € tilauksille .............................................................................................................................................................5 €
Paperilasku .....................................................................................................................................................................................................................10 € 
Verkkolasku / Sähköpostilasku ........................................................................................................................................................................0 €

Asiakas järjestää ja maksaa  
kuljetuksen keskusvarastoon .......................................60 %
Rexel järjestää ja maksaa  
kuljetuksen keskusvarastoon ...................................... 40 %

Vieraat ja korjauskelvottomat  
kelat romutusmaksu ........................................................100 €
Kaapelia sisältävän kelan  
tyhjennysmaksu ...................................................................100 €

Kaapeleiden mittauspalvelu ≤ 16mm² ........................................................................................................................ Käsittely / 15 €
Kaapeleiden mittauspalvelu ≥ 16mm² .......................................................................................................................Käsittely / 26 €
Keskijännitekaapelit .................................................................................................................................................................Käsittely / 80 €
Kaapeleiden merkintä ............................................................................................................... Merkintä / 0,50 € + aloitus / 10 €
Rexel Täsmä huoneistokohtainen kitti toimitus (lisätietoa myyjiltämme) ...................................................... Kitti / 12 €

Työkustannus esim. kokoonpano, merkintä, kittaaminen, IT-räätälöinti, jne .....................................Tunti / 50 €
Valaistuksen mittaus- ja suunnittelupalvelu ..............................................................................................................Tunti / 100 €
Valaistuksen 3D mallinnus ........................................................................................................................................................Tunti / 150 €
Varastointi keskusvarastossa tai myymälässä ........................................................................Alkava viikko / lava / 10 €

Erikoispakkaaminen 
Erillisen tarjouksen mukaan

Pakkausmateriaalit

Muut palvelumaksut

Kelojen palauttaminen

Lisäarvopalvelut

Palautusohjeet saatavissa kotisivuiltamme  www.rexel.fi. 

Rexel logistiikka pystyy  
tarjoamaan Asiakkaalle erilaisia  

lisäarvoa tuottavia palveluja.

Hinnat sisältävät ainoastaan tehtaiden  
vakiopakkaukset.

Aloitusveloitus .......................................................................................................................................................  Projekti / 150 €
Veloitetaan kun projektin aloittaminen edellyttää erityisiä toimenpiteitä esim. pakkausmateriaalien  
hankintaa tai erityisen työpisteen rakentamista.
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Rexel Van - Sähkötarvikevarasto autossasi Rexel OnSite
Asiakkaan työmaalle sijoitettava  
nykyaikainen sähkötarvikemyymälä.

Rexel Nonstop-kaappi
Asiakkaan tiloihin sijoitettava nykyaikainen  
sähkötarvikekaappi. 

Mahdollisuus kirjata työtunnit, kilometrit sekä päivärahat 
suoraan työlle ja siitä edelleen laskutukseen.

Rexel Private
Asiakkaan tiloihin sijoitettava nykyaikainen  
sähkötarvikemyymälä. 

OmaMyymäläratkaisut

Rexel Van palvelusopimus 12 kk*

Rexel Onsite palvelusopimus*

Yhdensuuntaiset OmaMyymälä-kontin 
rahdit työmaalle tai pois työmaalta

Rexel Private palvelusopimus*

Asiakkaan omistama varasto* ......200 €/kk

Rexel Van palvelusopimus 24 kk*

Rexel Van palvelusopimus 36 kk*

Rexel Nonstop palvelusopimus*

Asiakas omistaa varaston ..........................200 €/kk
Rexel omistaa varaston ................................295 €/kk

Asiakas omistaa varaston ...............225 €/kk
Rexel omistaa varaston ....................295 €/kk

0-50 km ..........................................Suunta / 200 €
51-200 km .....................................Suunta / 300 €
201-400 km .................................Suunta / 400 €
> 401 km .........................................Suunta / 600 €

Asiakas omistaa varaston ...................90 €/kk
Rexel omistaa varaston .................... 160 €/kk

Asiakas omistaa varaston ............................180 €/kk
Rexel omistaa varaston ............................... 250 €/kk

Asiakas omistaa varaston ............................150 €/kk
Rexel omistaa varaston ............................... 220 €/kk

Rexel Nonstop palvelusopimus .................50 €/kk

Private- 
OmaMyymälä

OnSite-OmaMyymälä

Palveluhinnasto 1.1.2022 
(voimassa toistaiseksi, hinnat alv 0 %)


