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SHIPPER’S LETTER OF INSTRUCTIONS FOR 
CARRIAGE BY AIR

Vastaanottaja   Consignee

Tiedoksianto-osoite   Notify

Rahtikirjan varausnumero   Air Waybill reservation No.

Lähtöasema   Airport of departure Määräasema   Airport of destination

Reititys   Routing

Merkit ja numerot
Marks and numbers

Kolliluku ja laji sekä tavaran laatu
No. and kind of pkgs., description of goods

Bruttopaino
Gross weight

Ulkomitat
Measurements

Lentorahtikulut maksaa   Air freight charges (mark one to apply)   

Lähettäjä  Shipper Vastaanottaja   Consignee

Muut kulut lähtöasemalla maksaa   Other charges at origin (mark one to apply)

Lähettäjä   Shipper Vastaanottaja   Consignee

Kuljetusarvo   Value for carriage Tullausarvo   Value for customs

Vakuutusmäärä   Insurance, amount requested

Erikoisohjeet   Handling information and remarks

Päivämäärä ja allekirjoitus   Date and signature

Vastaanottaessanne lähetyksen valtuutamme Teidät laatimaan ja allekirjoit-
tamaan lentorahtikirjan allekirjoittaneen puolesta sekä kuljettamaan lähetyk-
sen lentorahtikirjan kääntöpuolella olevien kuljetusehtojen mukaisesti.

Vakuutamme, että tämän lähetyksen sisältö on tarkasti yksilöity, 
ja että sen mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet on lento-
kuljetusta varten pakattu IATA:n (International Air Transport 
Association) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen 
määräysten (Restricted Articles Regulations) mukaisesti.  

You are hereby requested and authorized upon receipt of the consignment
described herein to prepare and sign the Air Waybill on our behalf and
despatch the consignment in accordance with the Conditions of Contract
printed on the reverse side of the Air Waybill.

I certify that the contents of this consignment are properly 
identified by name. Insofar as any part of the consignment 
contains restricted articles, such part is in proper condition for 
carriage by air in accordance with the Restricted Articles
Regulations of the International Air Transport Association.

Vakuutan/vakuutamme, että tämä lähetys on kaikinpuolin 
turvallinen Finnairin rahdinkuljetusohjeiden mukaisesti, eikä 
tämä lähetys aiheuta vaaraa kuljetuksen aikana.

I/We declare that this consignment is safe in accordance with 
the Conditions of Carriage for Cargo of Finnair and that the 
consignment does not cause danger during transportation. 

Lähettäjä   Shipper

Henkilötunnus    ID No.

Fax-/puhelinnro   Fax/telephone No.

Fax-/puhelinnro   Fax/telephone No.

LÄHETTÄJÄN OHJEET LENTOKULJETUSTA VARTEN

Päivämäärä   Date
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