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EXW 1

TOIMITUS

Myyjän
kustannukset
riskit

Ostajan
kustannukset
riskit

/ar

Myyjä toimittaa tavaran asettamalle sen ostajan käytettäväksi.
Ostaja lastaa tavaran ja hoitaa vientimuodollisuudet
Ostaja vasta VGM-dokumentista 

Kommentti: ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisitä toiminnoista.



FAS

DELIVERY

Costs

Risks

Myyjä toimittaa lastatun kontin aluksen vierelle
Ostaja vastaanottaa toimituksen
Myyjä vastaa VGM-dokumentista.

Kommentti:: myyjällä on tieto kontin bruttopaiosta ja siitä, että 
ostaja kuljettaa sen aluksella.

/ar

Costs

Risks



FOB

DELIVERY ?

Costs

Risks

/ar

Myyjä toimittaa tavaran kontissa luovuttamalla sen ostajan nimeämän 
rahdinkuljettajan edustajalle  terminaaliin satamassa 
Ostaja (ostajan rahdinkuljettaja tai tämän edustaja) vastaanottaa 
toimituksen
Myyjä vastaa VGM-dokumentista.

Kommentti: myyjä on tuonut kontin satama-alueelle, joten se 
jatkaa matkaa aluksella. Mahdollisesti VGM-todistusta 
edellytetään jo terminaaliin tultaessa.

HUOM! Toimitustapa ei vasta FOB-lausekkeen määritelmää 

Costs

Risks



FCA 1

DELIVERY

Costs

Risks

Myyjä toimittaa tavaran kontissa luovuttamalla sen ostajan nimeämän rahdinkuljettajan edustajalle  
terminaaliin satamassa 
Ostaja (ostajan rahdinkuljettaja tai tämän edustaja) vastaanottaa toimituksen
Myyjä vastaa VGM-dokumentista.

Kommentti: myyjä on tuonut kontin satama-alueelle, joten se jatkaa matkaa aluksella. 
Mahdollisesti VGM-todistusta edellytetään jo terminaaliin tultaessa. 

/ar

Costs

Risks



FCA 2

DELIVERY 

Costs
Risks

Myyjä toimittaa tavaran kontissa luovuttamalla se ostajan nimeämälle merirahdinkuljettajalle 
aluksen vierellä
Ostaja (ostajan rahdinkuljettaja tai tämän edustaja) vastaanottaa toimituksen.
Myyjä vastaa VGM-dokumentista

Kommentti: myyjä on tuonut kontin satama-alueelle, joten se jatkaa matkaa aluksella. 
Mahdollisesti VGM-todistusta edellytetään jo terminaaliin tultaessa. 

/ar

Costs
Risks



FCA 3

TOIMITUS

Myyjän
kustannukset
riskit

Ostajan
kustannukset
riskit

/ar

Myyjä toimittaa tavaran lastaamalla sen toimipaikallaan konttiin ostajan rahdinkuljettajan noudettavaksi
Ostaja vastaanottaa toimituksen noutamalla lastatun kontin
Myyjä vastaa VGM-dokumentista edellyttäen, että ostaja on ilmoittanut kontin kuljettamisesta aluksella.

Kommentti: myyjä ei konttia toimittaessaan välttämättä tiedä, millä kuljetusmuodolla ostaja tulee 
kuljetuttamaan konttia. Toisaalta hänellä on hallussaan tieto lastatun FCL-kontin kokonaispainosta 



FCA 4

DELIVERY

Costs

Risks

Myyjä toimittaa tavaran ostajan nimeämän rahdinkuljettajan satamaterminaaliin
Ostaja vastaanottaa toimituksen ja kontittaa tavaran 
Ostaja vastaa VGM-dokumentista.

Kommentti: ostajan alihankkijalla on tieto lastatun kontin kokonaispainosta 

/ar

Costs

Risks



FCA 5

DELIVERY

Costs

Risks

Myyjä toimittaa tavaran ostajan satamaterminaaliin ja kontittaa ne
Ostaja vastaanottaa lastatun kontin
Myyjä vastaa VGM-dokumentista

Kommentti: myyjällä (myyjän alihankkijalla) on tieto VGM-
dokumentin edellyttämistä painotiedoista. 

/ar

Costs

Risks
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