DHL Parcel Connect

EXPANSION I EUROPA FÖR DIG
SOM E-HANDLARE?
- Vi visar vägen i 24 länder!

Nu kommer Norden* och Europa att kännas ännu närmare. DHL Parcel
Connect gör leveranser till privatpersoner i utlandet precis lika enkla som
när du skickar till dina svenska kunder. Det är med andra ord e-handelslogistik för dig som vill växa, eller växla upp, utanför Sveriges gränser.

ENKEL RETURHANTERING

VI LÖSER TULLUTMANINGAR

- BRA FÖR DIG OCH DINA KUNDER.

- SNABBT, SMIDIGT OCH ENKELT.

Att erbjuda en smidig returhantering ger ett

Tullfrågor kan upplevas komplexa. Då är det

större mervärde för den som handlar. Så varför

skönt att med DHL få professionell expertis

inte göra det lika enkelt att returnera som att

som hjälper dig. För enstaka paket som ska till

köpa? Med DHLs internationella returhante-

Norge kan det t.ex. vara bra att tänka på du

ring skriver du ut returetiketten bifogar den

endast betalar för exportförtullningen. Därför

i paketet. Allt din kund behöver göra är att

kan din mottagare i Norge behöva betala

lämna in sitt paket hos ett ombud. Som sagt

norska importavgifter, moms och eventuell

var, en enkel returhantering är A och O, och vi

importtull.

vet att det i långa loppet kommer bli lönsamt
för dig som vill växa, eller växla upp, i Europa.

Skickar du däremot fler än tio paket per gång
hjälper vi dig gärna med en smidig transportoch samförtullningslösning. Det innebär att du
står för alla kostnader förenade med export
och import. Din kund kan då enkelt hämta ut
sitt paket utan att behöva betala några extra
avgifter. Precis lika enkelt som att hämta ut ett
inrikespaket i Sverige.
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GEOGRAFISK TILLGÄNGLIGHET

PRODUKTFAKTA DHL PARCEL CONNECT

Belgien

Norge

LEVERANSTID: 2-5 dagar

Bulgarien

Polen

MAX VIKT: 31,5 kg per paket

Danmark

Portugal

MAXIMIMÅTT: 200 cm, längd + omkrets 360 cm

Estland

Rumänien

MINIMIMÅTT: 15x11x1 cm

Finland

Slovakien

FRAKTBERÄKNING: 280 kg/m3

Frankrike

Slovenien

Vid leverans till DHL paketboxar eller ombud

Irland

Spanien

gäller oftast annan vikt och mått

Kroatien

Tjeckien

RETURER: Ja. Via utskrift. Upphämtning hemma

Lettland

Tyskland

(i vissa länder) eller inlämning hos ombud.

Litauen

Ungern

AVISERING: Via sms eller e-post.

Luxemburg

Österrike

FÖRSÄKRING: (Skada/förlust): 500 Euro per

Nederländerna

PRISLISTA

sändning
FULL SPÅRBARHET: Ja
TILLVAL: Varuförsäkring, miljöfrakt

Priser varierar mellan olika länder och vikter.
Vänligen kontakta oss på 0771-345 345 för
mer information eller offert.
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