DHL Service Point

EXPANDERA DIN E-HANDEL
MED DHL SERVICE POINT
- Snabba paketleveranser inom hela Sverige

Nå dina kunder snabbt, smidigt och enkelt. Med DHL Service Point
erbjuder vi ett rikstäckande nätverk med fler än 1600 DHL-ombud och
120 DHL-paketboxar. För dina kunder är det - med DHL Service Point lika lätt att hämta paket som att skicka en retur.

DIN KUND VÄLJER HUR, NÄR OCH VAR

ENKEL RETURHANTERING ÄR LÖNSAMT

När du ansluter till DHL innebär det att dina

Vi vet. En smidig returprocess ger ett större

kunder - redan i din checkout - själva kan välja

mervärde för den som handlar. Så varför inte

vilket ombud, eller DHL-paketbox, som passar

göra det lika enkelt att returnera som att

bäst. Dina paket hämtas helt enkelt ut när, var

köpa? Med DHLs returhantering har du två

och hur det passar din kund bäst.

alternativ: Skriv ut returetiketten själv och
bifoga den i paketet. Eller låt våra ombud
göra det åt dig och din kund. Som sagt var, en
enkel returhantering är A och O, och vi vet att
det i långa loppet kommer bli lönsamt för dig.
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PRISLISTA

VIKT:		

PRIS:

1 -3 kg

90 kr

4-5 kg		

111 kr

6-10 kg

145 kr

11-15 kg

187 kr

16-20 kg

208 kr

21-30 kg

219 kr

• Utplacerade i matbutiker och köpcentrum.

31-40 kg

234 kr

• Närmare 120 DHL-paketboxar i Sverige.

41-50 kg

252 kr

51-60 kg

259 kr

61-70 kg

270 kr

71-80 kg

279 kr

81-84 kg

285 kr

DHL-PAKETBOXAR

• Aviseras via sms eller e-post när paketet finns
att hämta.
• Pinkod i avsering öppnar lucka för aktuellt
paket.

PRODUKTDETALJER DHL SERVICE POINT

LEVERANSTIDER: 1-3 dagar

*Ovan är listpriser exkl. moms. Individuell prissättning baserad
på volym tillämpas. Kontakta oss för offert. Vikt avrundas uppåt

MAX MÅTT: Längd 150 cm, Längd + omkrets

till närmaste helt kilo. Frakt beräknas med 280 kg/m3. För dagen

300 cm

gällande Drivmedelstillägg (DMT) tillkommer. Våra tjänster erbjuds

AVISERING: Sms och e-post

i enlighet med DHLs Produktspecifika uppdragsvillkor, DHL

TILLVALSTJÄNSTER: Miljöfrakt, leveransbevakning, varuefterkrav, försäkring

Uppdragsvillkor samt NSAB 2015.
För mer information kontakta DHL Kundservice 0771-345 345.

RETURER: Ja, via utskrift eller e-post. Lämnas
in hos ombud
FÖRSÄKRING: SEK 500 per kg
MAX VIKT (VERKLIG): 20 kg
FRAKTBERÄKNING: 280 kg/m3
LIGGTID INNAN RETUR: 14 dagar
LEGITIMATIONSKONTROLL: Identitet kontrolleras vid utlämning
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