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Toimitus- ja maksuehdot 01.05.2020 alkaen 

Toimitustavat Suomessa: 

Postin pakettiautomaatti  

Laskutamme postin olemassa olevan hinnaston mukaisesti. Postikulut lisätään laskuun. 

Sinulle ilmoitetaan tekstiviestillä paketin saapumisesta ja voit noutaa lähetyksesi automaatista kyseisen 

marketin aukioloaikoina. Lähetyksen kulkua voit seurata ilmoituksessa saamasi lähetystunnuksen 

perusteella. 

Matkahuolto: 

Laskutamme Matkahuollon olemassa olevan hinnaston mukaisesti. Rahtikulut lisätään laskuun. 

Matkahuollon Lähellä -paketin voit noutaa yli 1 300:sta pakettipisteestä kautta maan. Voit itse valita pakettisi 

noutopaikaksi Matkahuollon lisäksi mm. R-kioskin ja K-Marketin toimipisteitä, jotka palvelevat sinua kaikkina 

viikonpäivinä aamusta iltamyöhään. 

Nouto omasta postista: 

Laskutamme postin olemassa olevan hinnaston mukaisesti. Postikulut lisätään laskuun. 

Nouda tilaamasi tuotteet omasta Postista. Katso noutopisteesi. Sinulle ilmoitetaan tekstiviestillä tai 

sähköpostilla paketin saapumisesta ja voit noutaa lähetyksesi postista heti saapumispäivänä klo 16 jälkeen. 

Lähetyksen kulkua voit seurata lähetystunnuksen perusteella. Ota henkilöllisyystodistus mukaan, kun noudat 

lähetystä. 

Postin toimitus yritysosoitteeseen:  

Laskutamme postin olemassa olevan hinnaston mukaisesti. Postikulut lisätään laskuun. 

Saat tilaamasi tuotteet työpaikallesi perille toimitettuna lähettämistä seuraavana arkipäivänä. 

Mikäli sinua ei tavoiteta, jättää kuljettaja antamaasi toimitusosoitteeseen saapumisilmoituksen, jolla voit 

noutaa tilauksesi Postista myöhemmin. 

Tilauksen nouto NFS Turvatuote Oy:ltä: (0 euroa) 

Käyntiosoite: Veneentekijäntie 6, 00210 Helsinki 

Käynti kiinteistön vasemmasta reunasta nousevaa ajoluiskaa seuraten, niin pitkällä kun oikealla puolella näet 

lastauslaiturin. Ovessa kyltti ”NFS Group Oy”. Ovessa ovikellopainike. 

Jotta voisimme palvella noutoasiakkaitamme mahdollisimman sujuvasti, ole hyvä ja ilmoita etukäteen 

tulostasi puhelimitse numeroon 050 535 1186 . Näin varmistat, että olemme paikalla haluamanasi 

ajankohtana. 

Pysäköinti katu alueella 4h, parkkikiekolla.  
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Toimitusaika: 

Varastomme sijaitsee Helsingissä Lauttasaaressa, josta lähetämme tuotteet, toimitukset lähtevät joka 

arkipäivä klo 15:00. Tuotteiden ollessa varastossa toimitusaika on yleensä 1-3 arkipäivää. Jos haluat 

varmistaa toimitusajan, ota yhteyttä info@nordicfire.fi 

Maksuehdot ja laskutus 

Yritykset ja yhteisöt: Laskulla, 7 pvää netto,14 pvää netto, 21 pvää netto. Voimme lähettää myös 

verkkolaskuja tai pdf laskuja sähköpostiosoitteisiin. 

Yksityishenkilö: Laskutamme tuotteet toimituskuluineen etukäteen ennen toimitusta. Voimme lähettää myös 

verkkolaskuja tai pdf laskuja sähköpostiosoitteisiin. 

 

Asiakaspalvelu/tilaukset: 

Puh. +358 9 676 830 / +358 40 6263 751 

Email: info@nordicfire.fi 
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