DHL FREIGHT
EUROCONNECT

Med DHL Freight Euroconnect ger vi dig en flexibel och
kostnadseffektiv dörr-till-dörr -service med pålitliga
ledtider och en hög kvalitet inom Europa

DHL Freight
Gustav III:s Boulevard 18
169 73 Solna
0771 345 345
dhl.se/freight

DHL FREIGHT EUROCONNECT

Med DHL Freight Euroconnect får du snabba och pålitliga
transporter inom Europa, CIS, Nordafrika och Mellanöstern oavsett
innehåll eller storlek på försändelsen. Vårt internationella nätverk
garanterar samma höga service vart du än skickar ditt gods.

VÅRT NÄTVERK

TRYGGA LEVERANSER

DHL Freight Euroconnect passar alla företag som ska
importera eller exportera till och från Europa. Tack vare
vårt nätverk kan vi leverera med samma höga service.

Med Track & Trace, Information of delivery (IOD) och Proof
of Delivery (POD) kan du följa din försändelse online.

FLEXIBLA LÖSNINGAR

ENKEL BOKNING

Varje transport är unik. Med DHL Freight Euroconnect kan
du
genom olika tillval anpassa din transport efter dina behov.

Oavsett om du vill boka via telefon, e-post eller online är
det lika enkelt. Vi tar hand om allt det praktiska.

• Du når hela Europa, CIS, Nordafrika och Mellanöstern. Vi har terminaler i över 50 länder.
• Oavsett om du har stora eller små sändningar kan du använda DHL Freight Euroconnect. Dessutom kan du
genom våra tillval anpassa transporten efter dina behov.
• Boka din transport enkelt via vår online-bokning. Genom elektronisk skanning av terminalhanterat gods kan du
följa din sändning under hela transporten.
• Du får tillgång till mycket tillförlitliga ledtider dörr-till-dörr och dagliga avgångar mellan de 50 största
affärsregionerna i Europa. För våra parti och kompletta lastningar erbjuder vi tidslastning och tidslossning enl. ö.k.
• Dessutom kan vi erbjuda transporter av farligt gods (ADR), värdefullt gods och temperaturkänsliga produkter.
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DHL FREIGHT EUROCONNECT

DHL FREIGHT EUROCONNECT I KORTHET
Styckegods:
n

n

n
n

Vikt och mått:

Vikt och mått :

Transport via vårt terminalnätverk

n

Maxvikt 1 000 kg/kolli

enligt tidtabell

n

Maxvikt sändning: 2 500 kg

Vi erbjuder dagliga avgångar till
flertalet länder bl.a Norden,
Tyskland, BeNeLux, Österrike,
Polen, Tjeckien, Ungern,
Slovakien, Slovenien och Baltikum

n

Maxmått för kolli: L=299 cm
B=240 cm, H=220 cm

Full spårbarhet
Samlastning och trafikstyrning
minskar belastningen på miljön

n

Daglig, flexibel eller schemalagd
upphämtning

n

Skräddarsy din leverans med våra
tillval
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Partigods och Hellaster:
n
n

n

Stor geografisk täckning
Kunnig och engagerad personal
hanterar din sändning hela vägen,
från bokning till leverans

..........................

n

Partigods och hellaster med en
fraktdragande vikt från 1 500 kg

n

Långgodstaxa från L=300 cm

n

Maxmått sändning, L=1360cm,
B=240cm, H=265cm

n

Maxvikt per kolli och sändning
begränsas av transportfordonets
lastförmåga och vägens bärighet

Skräddarsy din leverans med våra
tillval
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