
The driving force
for your business.

DB SCHENKERsystem premium

Performanţă

garantată

Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport 
pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj.

DB SCHENKERsystem



GARANTATOPŢIONAL

TIMP DE TRANZIT MEDIU
DIN ROMÂNIA CĂTRE SPANIA

6-7 ZILE 5 ZILE

TIMP DE TRANZIT MEDIU
DIN ROMÂNIA CĂTRE SPANIA

BUNURI PERICULOASE,
PRENOTIFICARE 

PERFORMANŢĂ 
GARANTATĂ*

DB SCHENKERsystem DB SCHENKERsystem premium

Din România către
Spania în doar 
5 zile!

120 experți

5 sucursale

Plecări zilnice

Servicii door-to-door 

DB Schenker în România
Calea Rahovei, nr. 196 C, sector 5, 050908, Bucureşti
+40 21 234 00 00 

Profi tă de cea mai 
 densă reţea din România:

*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.



The driving force
for your business.

DB SCHENKERsystem premium

Performanţă

garantată

Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport 
pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj.

DB SCHENKERsystem



OPŢIONAL

TIMP DE TRANZIT MEDIU
ROMÂNIA - GERMANIA

4-5 ZILE 3 ZILE

TIMP DE TRANZIT MEDIU
ROMÂNIA - GERMANIA

BUNURI PERICULOASE,
PRENOTIFICARE 

DB SCHENKERsystem DB SCHENKERsystem premium

Din România către
Germania în doar 
3 zile!

Profi tă de cea mai 
 densă reţea din România:

120 experți

5 sucursale

Plecări zilnice

Servicii door-to-door 

DB Schenker în România
Calea Rahovei, nr. 196 C, sector 5, 050908, Bucureşti
+40 21 234 00 00 

GARANTAT

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.



The driving force
for your business.

DB SCHENKERsystem premium

Performanţă

garantată

Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport 
pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj.

DB SCHENKERsystem



OPŢIONAL

DIN ROMÂNIA CĂTRE FRANȚA

5-6 ZILE 4 ZILE

TIMP DE TRANZIT MEDIU
DIN ROMÂNIA CĂTRE FRANȚA

BUNURI PERICULOASE,
PRENOTIFICARE 

DB SCHENKERsystem DB SCHENKERsystem premium

Din România către
Franţa în doar 
4 zile!

120 experți

5 sucursale

Plecări zilnice

Servicii door-to-door 

DB Schenker în România
Calea Rahovei, nr. 196 C, sector 5, 050908, Bucureşti
+40 21 234 00 00 

Profi tă de cea mai 
 densă reţea din România:

GARANTAT

PERFORMANŢĂ 
GARANTATĂ*

TIMP DE TRANZIT MEDIU

*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.



The driving force
for your business.

DB SCHENKERsystem premium

Performanţă

garantată

Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport 
pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj.

DB SCHENKERsystem



OPŢIONAL

DIN ROMÂNIA CĂTRE ITALIA

5-6 ZILE 4 ZILE
DIN ROMÂNIA CĂTRE ITALIA

BUNURI PERICULOASE,
PRENOTIFICARE 

DB SCHENKERsystem DB SCHENKERsystem premium

Din România către
Italia în doar 
4 zile!

120 experți

5 sucursale

Plecări zilnice

Servicii door-to-door 

TIMP DE TRANZIT MEDIU

DB Schenker în România
Calea Rahovei, nr. 196 C, sector 5, 050908, Bucureşti
+40 21 234 00 00 

Profi tă de cea mai 
 densă reţea din România:

GARANTAT

PERFORMANŢĂ 
GARANTATĂ*

TIMP DE TRANZIT MEDIU

*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.



The driving force
for your business.

DB SCHENKERsystem premium

Performanţă

garantată

Aveţi încredere în cea mai extinsă reţea de transport 
pentru livrarea mărfurilor în regim de grupaj.

DB SCHENKERsystem



OPŢIONAL

DIN ROMÂNIA CĂTRE POLONIA

4-5 ZILE 3 ZILE
DIN ROMÂNIA CĂTRE POLONIA

BUNURI PERICULOASE,
PRENOTIFICARE 

DB SCHENKERsystem DB SCHENKERsystem premium

Din România către
Polonia în doar 
3 zile!

120 experți

5 sucursale

Plecări zilnice

Servicii door-to-door 

TIMP DE TRANZIT MEDIU

DB Schenker în România
Calea Rahovei, nr. 196 C, sector 5, 050908, Bucureşti
+40 21 234 00 00 

Profi tă de cea mai 
 densă reţea din România:

GARANTAT

PERFORMANŢĂ 
GARANTATĂ*

TIMP DE TRANZIT MEDIU

*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.
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