DB SCHENKERparcel

Lähetykset Pohjoismaissa

DB SCHENKERparcel-palvelut ovat helppo ja joustava tapa
lähettää paketteja yrityksiltä yrityksille Pohjoismaissa. Monipuolisesta valikoimasta on helppo valita juuri omiin tarpeisiin sopiva palvelu.
DB SCHENKERparcel-palvelut tilaat eSchenker-verkkopalvelusta muutamalla klikkauksella. Luotettavien tiedonsiirtojärjestelmien avulla pakettipalvelut voidaan myös integroida
luontevaksi osaksi yrityksesi toimitusketjua ja asiakaspalvelua. Lisätietoa integraatiovaihtoehdoista saa yhteyshenkilöltämme.
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Haluatko lisätietoja?
Soita 010 520 01 tai käy netissä
www.dbschenker.com/fi

Luotettavan kumppanuuden takeina ovat sertifioitu laatu,
ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmä sekä Tullin myöntämä
AEO F-status.

DB SCHENKERparcel -palvelu tarjoaa reaaliaikaisen lähetysseurannan noudosta vastaanottajan kuittaukseen. DB SCHENKERparcel -tuotteessa noudatetaan voimassa olevia rahditusperusteita, palvelumaksuja
ja yleisiä kuljetusehtoja, jotka saat eSchenker-verkkopalvelusta tai yhteyshenkilöltäsi. Olemme koonneet
alle palvelun yleiskuvauksen, josta näet nopeasti tuotteen ominaisuuksia.

Lähetykset Pohjoismaissa
Kuljetustilaus ja lisäpalvelut
Kuljetustilauksen voit tehdä viimeistään noutopäivänä 12 mennessä. Tilauksen yhteydessä voit täydentää kuljetuspalvelua
sinua helpottavilla maksullisilla lisäpalveluilla, joista lisätietoa
erillisestä esitteestä.
Hinnoittelu
Lähetys muodostuu yksittäisestä paketista. Monipakettilähetykset eivät ole mahdollisia. Hinnoittelun perustana ovat kuljetuksen etäisyys sekä lähetyksen rahdituspaino. Lähetyksen
rahdituspainona käytetään kuutiopainoa (1 m3=280 kg) tai
paketin todellista painoa. Näistä kahdesta rahdituspainosta
käytetään suurempaa.
Lähetyksen koko
Lähetyksen paino on enintään 30 kg ja enimmäispituus 2 m.
Lähetyksen kokonaistilavuus on enintään 0,25 m3.

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

Näin varmistat lähetyksesi
toimitusaikataulun
1. Tilaa kuljetus sähköisesti
2. Pakkaa lähetyksesi, jotta se
kestää käsittelyä ja kuljetusta
3. Kiinnitä jokaiseen kolliin
SSCC-viivakoodillinen
osoitelappu
Voit seurata lähetyksesi kulkua
eSchenker-verkkopalvelussa.

Kuljetusasiakirjat
Saat eSchenker-verkkopalvelusta lähetysseurannan mahdollistavat SSCC-viivakoodilliset kolliosoitelaput. eSchenker-verkkopalvelusta seuraat lisäksi tilaustesi kulkua.
Kuljetusajat
Toimitamme lähetykset vastaanottajalle arkipäivisin 1-3 vuorokauden sisällä määrämaasta ja toimitusalueesta riippuen.
Nouto
Noudamme lähetykset arkipäivisin klo 8–16. Paikkakuntakohtaiset poikkeukset mainitaan DB SCHENKERparcel -aikataulussa.
Jakelu
Lähetykset tilataan toimitusehdoilla DDP tai DAP ja luovutetaan tilauksessa merkitylle vastaanottajalle. Jos lähetyksen
vastaanottaja ei ole paikalla tai toimitus ei ole mahdollista
sovittuna ajankohtana, lähetys kuljetetaan takaisin terminaaliin ja uudesta yrityksestä peritään lisämaksu.

