
Tiukkaakin tiukempi aikataulu? DB Schenker | direct 
express -pikarahtituote päihittää aikatauluhaasteesi! 
 
DB Schenker | direct express -pikarahtituote päihittää 
aikatauluhaasteesi – viemme tavanomaisesta kappale-
tavaraliikenteestä poikkeavat pikarahtitoimitukset perille 
nopeasti ja turvallisesti. Pystymme järjestämään
lähetyksen noudon nopeallakin varoajalla ja toimittamaan 
tavaran vastaanottajalle kotimaassa vielä saman päivän 
aikana. 

– Takaamme vastauksen kuljetustiedusteluusi 30 minuutin 
kuluessa työaikana (ma–pe 8–16)
– Sinun ei tarvitse etsiskellä sopivaa kalustoa tai useita 
eri kuljetuspalveluita – me hoidamme kuljetuksen alusta 
loppuun kokonaisuudessaan
– Tukenasi on asiantunteva tiimi, joka on apunasi         
kaikissa kuljetukseen liittyvissä kysymyksissä
– Supernopeat toimitusajat niin kotimaan kuin              
kansainvälisille lähetyksillesi (EU:n sisällä)
– Lähetykset voivat olla kaiken kokoisia kappaletavarasta 
täysiin kuormiin
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DB SCHENKER | direct express 
Pikarahtia vain 30 minuutissa

    Haluatko lisätietoja? Soita:
    010 520 7273 (kotimaan kuljetukset)
   010 520 3476 (ulkomaan kuljetukset) 

Saat vastauksen
kuljetuskyselyysi

jopa 30 minuutissa!



DB SCHENKER | direct express -palvelu tarjoaa normaalista kuljetusajoista poikkeavia kuljetuksia
kappaletavarasta täyteen kuormaan. Tuotteessa noudatetaan voimassa olevia yleisiä kuljetusehtoja.
Kuljetukset tilataan suoraan sähköpostitse tai puhelimitse. Olemme koonneet alle palvelun yleiskuvauksen, 
josta näet yhdellä silmäyksellä tuotteen ominaisuuksia.

Kuljetustilaus
Tee kotimaan kuljetustilaus DB Schenkerin puhelinnumerosta 
010 520 7273 ja ulkomaan kuljetustilaus numerosta 010 520 
3476.  Vaihtoehtona on yhteydenotto sähköpostitse
directexpress.finland@dbschenker.com. 

Hinnoittelu
Jokainen lähetys hinnoitellaan erikseen. Hinnoittelu perustuu 
noutopaikan sijaintiin, kuljetettavaan tavaraan ja kuljetukseen 
sopivan kaluston löytymiseen. 

Lähetyksen koko 
Lähetykset voivat olla kaiken kokoisia kappaletavarasta täysiin 
kuormiin. Täysiä kuormia isommat kuljetukset toteutamme 
erikoiskuljetuksista vastaavan osastomme kautta.

Kuljetusasiakirjat
Lähetyksiin tarvitset kuljetusasiakirjat ja kolliosoitelaput. 
Viranomaiset voivat edellyttää myös muita kuljetusasiakirjoja 
kuljetettavan tuotteen ja liikennesuunnan perusteella.
  

Nouto
Aika tilauksesta noutoon vaihtelee riippuen noutopaikan 
sijainnista, kuljetettavasta tavarasta ja kuljetukseen sopivan 
kaluston löytymisestä. Noutopaikan on oltava miehitettynä 
sovittuna noutoaikana. Lähettäjä pakkaa ja lastaa lähetyksen. 

Jakelu
Lähetys luovutetaan vain tilauksessa merkitylle vastaanottajalle, 
joka purkaa lähetyksen omilla välineillään. Mikäli lähetys 
toimitetaan ajoneuvoyhdistelmällä, on kalustolla oltava 
vastaanottajan tiloihin esteetön pääsy. Jos lähetyksen 
vastaanottaja ei ole paikalla tai toimitus ei ole mahdollista 
sovittuna ajankohtana, lähetys kuljetetaan lähimpään terminaaliin 
ja uudesta yrityksestä peritään lisämaksu.

Tilaa DB Schenker | direct express -palvelu 
helposti joko puhelimitse tai sähköpostitse 

• 010 520 7273(kotimaan kuljetukset)
• 010 520 3476 (ulkomaan kuljetukset) 
• directexpress.finland@dbschenker.com
 
Saat vastauksen kuljetustiedusteluusi vain 
30 minuutissa työaikana (ma–pe 8–16).

http://directexpress.finland@dbschenker.com

