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Prisfråga för landtransporter
Vad kostar transporten? Tjänsten visar vad en landtransport kommer att kosta enligt ditt avtal med
oss inom Sverige och till Europa. Fraktpriset beräknas efter vikt och volym samt avstånd. Tänk på att
speciella villkor gäller för långgods. Läs mer om fraktberäkning i våra transportvillkor.
‒ Transportvillkor
Åtkomst: För att komma åt tjänsten krävs inloggningsuppgifter (SIMS-ID) till eSchenker och behörighet till Prisfråga. Nya användarkonton skapas av den som är utsedd eSchenker-administration på ditt
företag.

Länk till eSchenker

Innehåll
1. Kom igång med Prisfråga

2

2. Prisberäkning för inrikes transporter

3

3. Prisberäkning för utrikes transporter

4

Bra att veta

7

1

1. Kom i gång med Prisfråga
När du loggat in på eSchenker klickar du på ikonen Prisfråga för att öppna tjänsten. Hittar du inte ikonen
kan det beror på att du har begränsade behörigheter. Kontakta den som är eSchenker-administratör på
ditt företag för att få hjälp.

Välj transportsätt och ange land och postnummer.

Klicka på Pris-ikonen för att ta dig vidare.

OBS! Vid utrikes transporter visas en extra ikon, Pris Parcel. Välj den om du vill få pris för utrikes
paket upp till 30 kg.
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2. Prisberäkning för inrikes transporter
Fyll i uppgifter om din sändning
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1. Välj kundnummer i rullistan
2. Välj produkt
DB SCHENKERparcel (paket upp till 30 kg)
DB SCHENKERparcel Ombud (< 20 kg, leverans via ombud)
DB SCHENKERsystem (styckegods < 999 kg)
DB SCHENKERsystem premium (styckegods < 999 kg)
DB SCHENKERpart load och full load (För gods från 1 000 kg, d.v.s. partigods och hellaster)
3. Fylls i om avtalat
Styck- eller pallplatspris fylls endast i om du har en sådan prismodell avtalad. Ange antal kollin eller pallar.
4. Ange antal flakmeter
Flakmeter ska fyllas i om försändelsens är svårstuvad, inte tillåter lastning ovanpå godset eller överstiger 1,35 meter i höjd. Läs mer om fraktberäkning och flakmeter i våra transportvillkor.
5. Fyll i uppgifter per kolli (enhet) som ingår i din sändning
Ange vikt (i hela kilo) inklusive emballage och eventuell pall. Välj sedan att fylla i längd,
bredd och höjd så räknar tjänsten ut volymen alternativt fyller du i volymen själv. För att
lägga till ytterligare ett kolli, klicka på plustecknet.

Fortsättning på sidan 5 - Tillvalstjänster ➔
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3. Prisberäkning för utrikes transporter
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Fyll i uppgifter om din sändning
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1. Välj kundnummer i rullistan
2. Välj produkt
DB SCHENKERparcel International (paket upp till 30 kg)
DB SCHENKERsystem (styckegods upp till 2 500 kg taxerad vikt)
DB SCHENKERsystem premium (styckegods upp till 2 500 kg taxerad vikt)
DB SCHENKERfull load (hellaster över 19 400 kg/55 kbm/11 flm)
DB SCHENKERpart load (partigods upp till 19 400 kg/55 kbm/11 flm, minimum 2 501 kg taxerad vikt)
DB SCHENKERcoldsped (kylda och frysta transporter, maxhöjd på pallplats är 2,6 m) DB
DB SCHENKERflow
3. Incoterms/Combiterms (leveransvillkor)
Se transportvillkor för information om leveransvillkor.
4. Fyll i uppgifter om hela sändningen
Ange vikt (i hela kilo) inklusive emballage och eventuell pall. Välj sedan att fylla i längd,
bredd och höjd så räknar tjänsten ut volymen, alternativt att du anger volymen själv.
5. Ange antal flakmeter
Flakmeter ska fyllas i om försändelsens är svårstuvad och inte tillåter lastning ovanpå godset.
Läs mer om fraktberäkning och flakmeter i våra transportvillkor.
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6. Tillvalstjänster

Beroende på vilken produkt du har valt aktiveras möjliga tillvalstjänster. Markera önskade tillval.
För närmare information om tillvalen, vänligen se transportvillkoren.
7. Acceptera villkor och se pris

Rutan ”Jag accepterar villkoren” ska vara ifylld för att du ska få ett pris.
Klicka på knappen ”Begär pris” för att se priset.
Vill du se pris för annan sändning? Klicka på Rensa för att tömma alla fält.
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Prisresultat
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1. Total kostnad exkl. moms
Den totala kostnaden är vad vi beräknar att frakten kommer kosta dig idag. Tänkt på att priser och tillägg varierar från dag till dag.
2. Eventuella påslag (visas endast för inrikes priser)
Vill du ha hjälp att beräkna pris utemot din kund kan ni lägga till påslag i procent eller kronor. Schenker debiterar inte er för detta påslag.
3. Priser kan sparas som PDF
Klicka på knappen Export PDF för att ladda hem resultatet.

Notera att en faktureringsavgift tillkommer utöver priset som visas i tjänsten, se Transportvillkoren.
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Bra att veta
Val av produkt
Om du har valt en produkt och din försändelse inte matchar vikt- och volymgränserna väljs annan lämplig produkt. Om det finns flera alternativa produkter möjliga, presenteras de istället
längst ned i prisresultatet.
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