Doriţi să acceleraţi ritmul de creștere
al afacerii dumneavoastră?

MADRID

PARIS

Înainte de ora
10:00

Înainte de ora
13:00

STOCKHOLM
Înainte de ora
13:00

The driving force
for your business.
Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport
pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj.
DB SCHENKERsystem
DB SCHENKERsystem premium

Noile opţiuni pentru serviciile
DB SCHENKERsystem:
Zi fixă 10 şi 13

Avantajele serviciilor noastre în regim
de grupaj:
O singură reţea şi două servicii competitive.

Cea mai rapidă reţea
de transport rutier din
Europa!

Peste 700 de sucursale proprii care conectează 38 de ţări.

Beneficiaţi de cea mai extinsă reţea europeană integrată. Accesaţi toată Europa cu un singur
partener.
Cei mai rapizi timpi de tranzit, cu plecări zilnice
Servicii door-to-door în toată Europa
Emisii reduse de CO2
Servicii online (plasarea comenzilor, urmărirea mărfurilor, servicii de facturare etc.)
Serviciu opţional cu livrare în timp definit

DB SCHENKERsystem

Cea mai bună soluţie pentru transporturi sigure şi rapide în întreaga Europă.
Beneficiaţi de diversitatea serviciilor eSchenker, precum şi de opţiunile de plată,
notificarea înainte de livrare, transportul de mărfuri periculoase,
atunci când se solicită.

LIVRARE RAPIDĂ

SIGURANŢĂ

FLEXIBILITATE
Noile voastre opţiuni:

Zi fixă 10

MAI MULTE SERVICII
SUPLIMENTARE

NOU

DB SCHENKERsystem premium

Cea mai bună soluţie atunci când timpul este crucial. Cu serviciul DB SCHENKERsystem premium
transportăm marfa dumneavoastră cu până la două zile mai repede faţă de serviciul
DB SCHENKERsystem, pe tot teritoriul Europei. Profitaţi de fiabilitatea superioară şi de performanţa
garantată a serviciilor noastre. Aveţi la dispoziţie opţiuni precum plată la livrare, bunuri periculoase
NOU, livrare în timp definit şi serviciile noastre online pentru urmărire marfă, plasare comenzi,
planificare şi raportare.

MAI RAPID CU PÂNĂ LA
DOUĂ ZILE

PERFORMANŢĂ GARANTATĂ*

Opţiuni de ultimă oră:

PREMIUM 10

Opţiunea noastră cu timp definit pentru livrarea extrem de
previzibilă în data selectată, înainte de ora 10:00.

Opţiunea noastră premium cu timp definit pentru livrarea
produselor înainte de ora 10:00 şi performanţă garantată.*

Zi fixă 13

PREMIUM 13

Opţiunea noastră cu timp definit pentru livrarea extrem de
previzibilă în data selectată, înainte de ora 13:00.

Opţiunea noastră premium cu timp definit pentru livrarea
produselor înainte de ora 13:00 şi performanţă garantată.*

*Dacă transportul nu este livrat în intervalul de timp agreat, aveţi dreptul de a solicita rambursarea contravalorii transportului aferent serviciului DB SCHENKERsystem premium. Solicitarea privind rambursarea contravalorii transportului trebuie transmisă în maxim 45 de zile calendaristice de la emiterea facturii de transport. Acest
lucru nu se aplică atunci când expeditorul sau destinatarul este responsabil pentru livrarea cu întârziere a mărfurilor, comenzile de transport conţin date incomplete sau incorecte, întârzierile sunt cauzate de o capacitate redusă de personal în zilele de sărbători legale sau în caz de forţă majoră. Timpii de tranzit pentru ţările cu
cerinţe vamale nu intră în termenii de livrare comunicaţi, drept urmare rambursarea este exclusă. Pentru informaţii cu privire la timpi de tranzit specifici, vă rugăm să accesaţi www.dbschenker.com/ro.

Contactul dumneavoastră
în România

Email: sales.ro@dbschenker.com
Telefon: +40 (0) 21 234 00 00

Vreţi să aflaţi timpii de
tranzit pentru transportul
dumneavoastră?
Aflaţi mai multe informaţii în
prezentarea următoare.

