DHL FREIGHT EUROLINE
DØR TIL DØR-SERVICE PÅ TVÆRS
AF EUROPA OG VIDERE ENDNU

  Fleksible og direkte transportløsninger både indenlands og internationalt; både part- og full loads.
Vores uovertrufne service dækker Europa til konkurrencedygtige priser.

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

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

PART- OG FULL LOAD EKSPERTISE
DÆKNING UDEN SIDESTYKKE

EN PARTNER, DU KAN STOLE PÅ

Tænk globalt, handl lokalt

Service, du ikke får andre steder

Med datterselskaber i flere end 40 lande kan DHL Freight

Som en del af Deutsche Post DHL Group kan du have tillid til

tilbyde dig den dækning, du har brug for. Vores fintmaskede

vores finansielle styrke og langsigtede stabilitet, også i tider,

netværk leverer produkter både nationalt og internationalt,

hvor der ikke er opsving. Fordi DHL Freight står for driften

og giver dig mulighed for at dække alle dine transportbehov

og kvalitetssikringen af transportflåden, er du sikret den

gennem én leverandør. Selv om DHL Freight har et

løbende service, du behøver fra en logistikpartner.

omfattende internationalt netværk, har du stadig mulighed
for et enkelt kontaktpunkt på dit lokale marked.

FLEKSIBILITET
Kundededikerede løsninger

KVALITET TIL PRISEN

Uanset hvad du skal sende eller hvad din branche er, kan

Størrelsen gør forskellen

du drage fordel af DHL Freights udvalg af transportudstyr.

Med fire millioner part- og full load forsendelser om

Med alt fra standardtrailere til megatrailere kan du altid

året har DHL Freight den fornødne kapacitet til at

få den rette service til rette tid.

imødekomme dine skiftende transportbehov i årets løb.
I lavsæsonen såvel som i højsæsonen har vi størrelsen

Et bredt udvalg af tilvalgsydelser giver dig yderligere

til at være fleksible, så vi sammen kan planlægge en

muligheder, uanset hvor og hvornår du behøver det.

altid pålidelig service til en fair pris.
Som et bæredygtigt alternativ til vejtransport tilbyder
Takket være vores løbende optimeringer og effektive

DHL Freight muligheden for banetransport på mange

indkøb, kan vi tilbyde dig den mest økonomisk

handelsruter. For kunder med tilbagevendende transporter

fordelagtige løsning.

mellem specifikke steder kan vi levere dedikerede
netværksløsninger. Ønsker du at forbedre hele din
supply chain? Vi tilbyder dig personlig rådgivning.

KORT OM DHL FREIGHT EUROLINE
Standardydelser:
Omfattende udvalg af udstyr
og stor kapacitet til rådighed

nn

nn

Transportflåde styret og
kvalitetssikret af DHL Freight

nn

Direkte kontakt til lokale
DHL Freight eksperter

nn

En del af DHL Freights
internationale netværk
med 208 terminaler i flere
end 40 lande

nn

Opdateringer på forsendelsens
status og Information of
Delivery (IOD)

nn

ISO-certificeret

nn

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

Topmoderne værktøjer til
disponering og ordrebehandling

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

Tilkøbsydelser:
nn

Transportforsikring

nn

Proof of Delivery (POD)

nn

Import-, eksport- og
transitformaliteter

nn

Toldklarering (gælder kun
DAP – Delivered at Place)

nn

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

nn

Kundetilpasset rapportering

nn

Overvågning af lastbiler via GPS

nn

CO2-måling og -kompensation

