DB SCHENKERcoldsped
Pidämme huolen tuotteittesi
lämpötilasta

Huoneenlämpö
+15...+18 oC

Viileä
+2...+6 oC
Pakkanen
-18 oC

Monien tuotteiden arvo määrittyy suoraan niiden
säilytyslämpötilan mukaan. Siksi kuljetuksissakin on
oltava varma juuri oikeasta lämpötilasta.
DB SCHENKERcoldsped -verkostolla tavoitat koko
Suomen sekä Skandinavian, Baltian ja Manner-Euroopan
juuri oikeassa lämpötilassa. Lähetyksesi voi olla pieni
tai suuri, kuljetamme kaikki erityistä lämpötilaa vaativat
lähetykset valvotusti ja ammattitaidolla.
– Koko Suomen ja Euroopan kattava verkosto
– Katkeamaton reaaliaikainen lämpötilanseuranta
lähettäjältä vastaanottajalle
– Selkeä ovelta ovelle -hinnoittelu
– Kotimaan kuljetuksiin oma sähköinen tilausjärjestelmä
Voit luottaa kumppanuuteemme. Meillä on omavalvontasuunnitelma lämpötilahallittuihin kuljetuksiin, sertifioitu
laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä sekä Tullin
myöntämä AEO F-status.
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Haluatko lisätietoja?
Soita 010 520 01 tai käy netissä
www.dbschenker.com/fi

DB SCHENKERcoldsped -lämpötilahallituissa kuljetuksissa noudatetaan voimassa olevia rahditusperusteita, palvelumaksuja ja yleisiä kuljetusehtoja. Saat ne mySchenker-verkkopalvelusta tai yhteyshenkilöltäsi. Olemme koonneet alle palvelun yleiskuvauksen, josta näet yhdellä silmäyksellä tuotteen ominaisuuksia.
Kuljetustilaus
Tee kotimaan kuljetustilaus sähköisesti Coldsped-tilausjärjestelmään noutoa edeltävänä päivänä klo 16 mennessä. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) voit tehdä
tilauksen vielä noutopäivänä klo 12 mennessä. Tee ulkomaan
lämpötilahallitun kuljetuksen tilaus noutoa edeltävänä päivänä
klo 13 mennessä.

Kuljetusasiakirjat
Saat kotimaan kuljetuksiin Coldsped-tilausjärjestelmästä standardin mukaisen lähetyskohtaisen rahtikirjan ja lähetysseurannan
mahdollistavat SSCC-viivakoodilliset kolliosoitelaput. Liitä kotimaan lähetyksesi jokaiseen kolliin oma osoitelappu. Kokokuormiin
et tarvitse osoitelappua. Ulkomaan lähetyksiin saat rahtikirjan
sekä kolliosoitelaput tarvittaessa meiltä.

Hinnoittelu
Hinnoittelu perustuu DB Schenkerin myyntialueluetteloon ja
lähetyksen rahdituspainoon.

Nouto
Noudamme määräaikaan mennessä tilatun kuljetuksen seuraavana
työpäivänä klo 16 mennessä. Asiantuntijamme kertovat tarvittaessa tarkemmat lämpötilasäädeltyjen kuljetusten toimituspäivät ja
-ajat. Lähettäjä lastaa osa- ja kokokuorman omilla välineillään.

Lähetyksen koko
Lähetyksesi voivat olla kaiken kokoisia kappaletavarasta täysiin kuormiin. Yksittäiset kollit voivat olla EUR- tai FIN-lavoja,
rullakoita tai laatikoita. Useamman kollin lähetys tulee olla lavalla
tai rullakossa. Lähetyksen on oltava pakattu ja käsiteltävissä
lavansiirtovaunulla tai nokkakärryllä. Kollien enimmäiskorkeus
on kappaletavaraliikenteessä 215 cm ja osa- ja kokokuormaliikenteessä 240 cm.

Kaikki palvelut saman katon alta
Tarjoamme kokonaisratkaisuja kuljetuksista varastointiin ja lisäarvopalveluihin.
Meidän kanssa tavoitat helposti asiakkaasi
Suomessa ja ulkomailla.

Näin varmistat lähetyksesi
toimitusaikataulun
1. Tee kotimaan kuljetustilaus
Coldsped-tilausjärjestelmään
(coldsped.fi) ja ulkomaan
kuljetustilaus sähköpostilla
2. Pakkaa lähetyksesi siten, että se
soveltuu koneelliseen käsittelyyn
3. Kiinnitä jokaiseen kolliin SSCCviivakoodillinen osoitelappu
Voit seurata lähetyksesi kulkua mySchenkerverkkopalvelussa.

Jakelu
Lähetys luovutetaan vain tilauksessa merkitylle vastaanottajalle,
joka purkaa osa- ja kokokuormalähetykset omilla kuormausvälineillään. Kappaletavaralähetykset puretaan ajoneuvon välittömään
läheisyyteen takalaitanostimella ja pumppukärryllä tai vastaanottajan käyttämällä kuormausvälineellä.

Kotimaan lämpötilahallittujen
kuljetusten tilausjärjestelmä
www.coldsped.fi

