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TOIMITUSKULUHINNASTO / DELIVERY FEES
Voimassa 1.2.2022 alkaen / Valid from 1.2.2022

Toimituskulut Suomessa / Delivery fees in Finland
Tuotekoodi /
Product Code

Tuote / Product

Hinta (alv 0 %) /
Price (VAT 0 %)

P1001

Toimitusmaksu / Delivery fee

19,00 €

P1002

Kylmätoimituslisä / Cold delivery fee

10,00 €

P1003

Pientoimituslisä / Small delivery fee

16,00 €

P1004

Kuivajääpakkaus / Dry ice package

30,00 €

Pientoimituslisä koskee alle 100 euron (alv 0 %) tilauksia.
Erikoislähetyksiin kuuluvista kylmätoimituksista veloitetaan normaalin toimitusmaksun lisäksi hinnaston mukainen kylmätoimituslisä (10 € / tilaus) tai kuivajäätoimituksista kuivajääpakkauksen lisämaksu (30 € / tilaus).
Triolab Oy pidättää oikeuden periä kuljetusliikkeen määrittelemiä lisäpalvelumaksuja.
Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Triolab Oy pidättää oikeuden
hinnanmuutoksiin.
Lisätietoja info@triolab.fi.
******************
The small delivery fee applies to orders under 100 euros (VAT 0%).
In addition to the normal delivery fee, a cold delivery fee (10 € / order) is charged for refrigerated deliveries or an extra
fee for the dry ice package (30 € / order) for dry ice deliveries.
Triolab Oy reserves the right to charge any additional delivery service fees defined by the Transport Company.
VAT will be added to all prices at the current tax rate. Triolab Oy reserves the right to price changes of all delivery fees.
For more information, please contact info@triolab.fi.

Toimituskulut Baltiassa / Delivery fees in the Baltic countries
Tuotekoodi /
Product Code

Tuote / Product

Hinta (alv 0 %) /
Price (VAT 0 %)

P1051

Toimitusmaksu EE, LV / Delivery fee EE, LV

20,00 €

P1052

Toimitusmaksu LT / Delivery fee LT

16,00 €

Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Triolab Oy pidättää oikeuden
hinnanmuutoksiin. Lisätietoja info@triolab.fi.
******************
VAT will be added to all prices at the current tax rate. Triolab Oy reserves the right to price changes of all delivery fees.
For more information, please contact info@triolab.fi.
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