DHL FREIGHT EUROCONNECT
DEN LETTESTE FORBINDELSE
TIL EUROPA OG VIDERE ENDNU

Vores enkle alt i et-produkt til stykgodsforsendelser giver dig problemfri og omkostningseffektiv
dør til dør-service. Vores omfattende netværk sikrer pålidelige transittider for palleterede
og ikke-palleterede forsendelser op til 2.500 kg – på tværs af Europa og videre ud i verden.

DHL Freight – Excellence. Simply delivered.
www.dhl.dk/euroconnect

STANDARD SERVICES
Eurapid • Euroconnect
Railconnect • Euroline • Railline
Customs Services

INTEGRATED SOLUTIONS
Euronet • Lead Logistics Partner
Consulting Services • Logistics Solution Sets
Door-To-More

SPECIALIST SERVICES
Coldchain • Highvalue
Special Transports • Foodservices
B2C • Trade Fairs and Events

TRANSPORT EFTER DIT HOVED
DÆKNING UDEN SIDESTYKKE

FLEKSIBILITET

Forbindelse til Europa og videre endnu

Sammensæt din egen servicepakke

Vi understøtter din virksomheds vækst ved at give dig

Hver eneste virksomhed er unik. Med et bredt udvalg

adgang til en hel verden af nye markeder. Vores eget

af tilvalgsmuligheder og services, kan vi skræddersy en

netværk leverer en ensartet høj servicekvalitet på tværs

servicepakke, der passer præcis til dine behov. Uanset

af Europa – fra Moskva til Madrid.

om det drejer sig om levering efter aftale ved døren
eller håndtering af overdimensioneret, usædvanligt

NEMT AT BRUGE

eller farligt gods, har vi den fornødne kapacitet.

Book din forsendelse og slap af
Uanset om du vælger at gribe telefonen eller musen,

PÅLIDELIGHED

så kan det ikke være lettere at booke en forsendelse.

Masser af afgange på tværs af grænser

Nu er det slut med at bekymre sig om pakkemateriale,

Vi opererer med flere end 2.000 internationale linjer med

forgæves leveringsforsøg eller faktureringsinstruktioner –

jævnlige afgange, så lige meget hvor dit gods skal hen,

vi tager os af det hele.

kan du altid stole på os.

FRED I SINDET

BÆREDYGTIGHED

Synlighed fra afhentning til levering

Vi tager vores ansvar alvorligt

I tillæg til vores topmoderne track and trace og

Vi tager vores rolle som en bæredygtig partner alvorligt.

rapporteringsværktøj, kan vi tilbyde dig Electronic Information

Vi har stillet nogle klare krav for CO2-effektivitet til os selv

of Delivery (IOD) eller Proof of Delivery (POD). Uforudsete

for at gøre vejtransport mere bæredygtig. Vi kan endda

problemer med forsendelsen? Vores eksperter står klar til

give dig en analyse af din forsendelses CO2-påvirkning

at hjælpe med det samme.

sammen med de bedste muligheder for at neutralisere
disse emissioner.

KORT OM DHL FREIGHT EUROCONNECT
nn

Fokus på stykgodsforsendelser
op til 2.500 kg

nn

Erstatningsansvar i henhold
til CMR

nn

Farligt gods med undtagelse
af ADR-klasserne 1, 6.2 og 7

nn

Maksimum vægt pr. kolli: 1.500 kg

nn

nn

Kundetilpasset rapportering

nn

Maksimum dimensioner pr. kolli:
240 cm (L) x 120 cm (B)
x 220 cm (H)

Fakturering til tredjepart
(på anmodning)

nn

nn

Cross trade (på anmodning)

Gods i overstørrelse på
anmodning

nn

Levering med løftebagsmæk
(på anmodning)

nn

Der gælder andre vægt- og
størrelsesbegrænsninger ved
levering med løftebagsmæk

nn

Direkte afhentning og levering
(på anmodning)

Mulighed for Day-Definite/TimeDefinite levering på anmodning
på udvalgte ruter

nn

Levering efter aftale

nn

COD (Cash on Delivery) og DAD
(Delivery against Documents)
i udvalgte lande

nn

Emballeringservice

nn

Pallebytte (kun national)

nn

CO2-måling og -kompensation

nn

B2C på anmodning og efter
validering af betingelser

nn

Standardydelser:
nn
nn

nn

Tilkøbsydelser:

Daglige afgange mellem større
erhvervscentre i Europa

nn

Transportforsikring

Online track & trace med
information om hændelser
og leveringsoplysninger

nn

Print af POD (Proof of Delivery)

nn

Toldklarering (gælder kun
DAP – Delivered at Place)

nn

Import-, eksport og
transitformaliteter

Nem bookingprocedure via
vores e-booking-værktøjer

For yderligere information, kontakt venligst
info.dfdk@dhl.com
eller besøg DHL Freight
www.dhl.dk/euroconnect

DHL Freight (Denmark) A/S
Banemarksvej 48
2605 Brøndby

