DHL PARCEL CONNECT
LEVERANSER TILL PRIVATPERSONER
INOM EUROPA – OCH NORDEN

Säg hej till dina nya grannar!
När vi har ritat om kartan kommer Norden* och Europa ännu närmare. Leveranser till
privatpersoner inom Norden och Europa blir därför precis lika enkla som när du skickar
paket inrikes. Det är med andra ord, smidigt skickat. Snabbt framme.
Med DHL Parcel Connect får du:

» ENKELHET - lika enkelt som att skicka paket inrikes

- samma TA-system (bokningsverktyg) och samma kundnummer
- samma upphämtning som dina inrikessändningar
- DHL Parcel Connect på fakturan tillsammans med dina inrikessändningar
- smidig returhantering. Bifoga returetiketten i paketet

- på din mottagares villkor
» FLEXIBILITET
Ge din mottagare möjligheten att hämta ut sitt paket på det utlämningsställe som passar bäst
- DHL har världens mest välutvecklade transportnätverk
» SÄKERHET
Vi använder oss av marknadsledande samarbetspartners vilket innebär att du kan känna dig säker på att
vi hanterar dina kundleveranser på bästa möjliga sätt
Vi fixar tullen till Norge
Vi hjälper vi dig gärna med tullen till Norge. Skickar du enstaka sändningar bokar du enkelt dessa via
Multishipping elleri ditt vanliga TA-system. Tänk då på att du endast står för exportförtullningen.
Din mottagare i Norge står för norska importavgifter samt moms och eventuell importtull på varan.
Skickar du fler än 10 paket per gång till Norge, hjälper vi dig med en smidig transport- och samförtullningslösning. Där står du för alla kostnader som är förenade med export och import. Din mottagare kan då enkelt hämta ut sitt paket utan att behöva betala några extra avgifter - precis lika enkelt som att hämta ut ett inrikes paket.
Snabbfakta DHL Parcel Connect
- Ledtid: 2-5 dagar
- Max 31,5 kg per paket
- Maximimått: 200 cm, längd + omkrets 360 cm
- Minimimått: 15x11x1 cm
- 280 kg/m3
- Ska kunna maskinsorteras
- Vid leverans till paketautomat eller ombud gäller
oftast annan vikt och mått

Vill du boka eller veta mer?
- Boka direkt via Multishipping eller ditt
ordinarie TA-system
- Vill du veta mer?
Kontakta din säljkontakt eller
Kundservice 0771-345 345
- Har du frågor kring tull. På dhlfreight.se under
våra produkter hittar du mer information samt
kontaktuppgifer till våra tullspecialister.

*Åland, Färöarna och Grönland ingår inte i erbjudandet

