DHL RAILLINE
DHL RAILCONNECT

MED TOGET PÅ TVÆRS AF EUROPA
OG VIDERE ENDNU
Pålidelige, sikre og miljøvenlige banetransportløsninger – som tilmed dækker
den nye ”Euroasian Land Bridge” (Silkeruten).

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

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

KORT OM DHL RAILLINE OG
DHL RAILCONNECT
DHL Railline:
nn

Standard læsningsenheder:
containere, trailere,
vogngrupper og vogntog

nn

For- og eftertransport,
enten på lastbil eller chassis
(tilt eller boks)

DHL Railconnect:
nn

Standard læsningsenhed: paller

nn

Pick up og Delivery via DHL
vejnetværk

nn

Maksimum vægt per kolli:
1.500 kg

nn

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

Standardydelser:
nn

Yderst pålidelige forbindelser
mellem DHL‘s regionale netværk
i Europa og Asien

BANETRANSPORT
OPFYLDER DINE
FORRETNINGSKRAV
DÆKNING
Forbinder kontinenter
Med vores kompetencecentre i Europa og Asien sikrer vi optimal kvalitet
og service. Vores dedikerede team, som taler flere sprog og har erfaring
med forskellige kulturer, er din garanti for den bedste kundeoplevelse.

EFFEKTIVITET
Konkurrencefordel
En hel række økonomiske aspekter så som stabile energiomkostninger
og stordriftsfordele skaber de særlige fordele ved multimodale løsninger.

FLEKSIBILITET
Svaret på dine behov
Vores fintmaskede netværks dækning og vores totale kontrol over vores
eget udstyr muliggør fleksible dør til dør-løsninger, som kan imødekomme
både højsæsoner og markedsudsving.

nn

Dedikerede banehubs
i Europa og Asien

nn

Standardiseret operation
fra afhentning til levering

nn

Sikker og overvåget læsning
og håndtering

nn

Topmoderne track & trace

nn

Effektiv håndtering af
transitformaliteter

SIKKERHED

nn

Jævnlige afgange mellem
større handelscentre

Transparente og sikre processer

Yderst pålidelige transittider
fra dør til dør

topmoderne track & trace-system. Ønsker du endnu bedre overblik?

nn

Tilkøbsydelser:
nn

Detaljeret GPS-tracking

nn

Temperaturkontrol

nn

Transportforsikring

nn

Ekstra sikkerhed ved
værditransport

nn

Print af POD (Proof of Delivery)

nn

Toldklarering (gælder kun DAP
– Delivered at Place)

nn

Import- og eksportgodkendelse

nn

Kundetilpasset rapportering

nn

CO2-måling og -kompensation

PÅLIDELIGHED
Høj grad af kontrol over både tid og omkostninger
Med præcise transittider og stabil prissætning kan vi give dig de bedst mulige
forudsætninger for at planlægge din supply chain. Du kan også drage fordel
af vores effektive håndtering af import-, eksport- og transitformaliteter.

Vi sikrer, at dine forsendelser er sikre og altid synlige ved hjælp af vores
GPS-overvågning kan tilvælges.

MILJØ
En signifikant fordel for miljøet
Formindsk din påvirkning af miljøet ved at begrænse din CO2-udledning
sammenlignet med visse andre transportformer.

For yderligere information, kontakt venligst
info.dfdk@dhl.com
eller besøg DHL Freight
www.dhl.dk/rail
DHL Freight (Denmark) A/S
Banemarksvej 48
2605 Brøndby

